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Tisztelt Olvasóink!

Lapunk az ünnepek
miatt legközelebb 

január 15-én 
jelenik meg.

Keresse a megújult 
SzeVi-t 

a standokon!

Vigyázó András, a Református Gimnázium diákja nyerte a Kia autógyártó cég formatervezési
pályázatát (2. oldal). Év végi lapszámunkban zárul Török Katalin mûvészeti író népszerû, millen-
niumi sorozata (9. oldal). A Szentendrei Szalon létrehozója, írányítója prof. dr. Gyarmati G. Péter
(18. oldal). Karácsonyi körképünkben dr. Nagy Zsuzsannával beszélgettünk az ünnepek másik
oldaláról (7. oldal). Helyi vállalkozókat kérdeztünk, köztük Madarász Saroltát, a belvárosi
Charlotte üzlet tulajdonosát milyen lesz az idei karácsonya (6. oldal).

Vigyázó András Török Katalin Gyarmati Péter Dr. Nagy Zsuzsanna Madarász Sarolta

arcok

Békés, áldott karácsonyt,
boldog új esztendõt kívánunk!

A Szentendre és Vidéke szerkesztõségének 
és a Szentendrei Új Kulturális Központ munkatársai
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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 19-20. 
Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
December 26-27.
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2. (26) 310
828

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
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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

Pincetûz a belvárosban
December 9-én a déli órákban Szentendrén, a Kucsera Ferenc
utcában lévõ egyik lakóház pincéjében tûz ütött ki. Fel-
tételezhetõen a kazánból kipattanó szikra gyújtotta meg az
elõtte felhalmozott kisebb mennyiségû tûzifát. A idõben adott
tûzjelzésnek és a gyors beavatkozásnak köszönhetõen a kivonuló
szentendrei tûzoltók megakadályozták a tûz továbbterjedését.
Ennek köszönhetõen jelentõs anyagi kár nem keletkezett,
személyi sé-
rülés nem tör-
tént.

Weszelits
András

helyettes 
szóvivõ

Szentendre
Város Önkor-

mányzata
Hivatásos

Tûzoltósága

fotó • Krizbo

Folytassa, Kia!
December 2-án adták át a Kia
autógyártó cég által kiírt for-
matervezési és rajzpályázat
díjait. Az általános és közép-
iskolásoknak egy képzeletbeli
Kia modell kigondolása, meg-
tervezése, lerajzolása és elne-
vezése volt feladata.  A „na-
gyoknál“ Vigyázó András, a
Szentendrei Református Gim-
názium tanulója gyõzött Kia
Viaru nevû autójával, melynek
neve az alkotó monogramjából ered. András, aki általában
autókat, épületeket és „futurisztikus dolgokat“ rajzol, szülei-
vel, valamint rajztanárával, Nagy Jánosné Annával (Szent András
iskola) döntötte el, hogy melyiket tervét küldje be. A kiseb-
beknél a debreceni Kerékgyártó Adrienn nyert Kia Skyline fan-
tázianevû tanulmányautójával.

Nõgyógyászat
Szentendrén

Szûrõvizsgálatok, 
ultrahang, CTG, 
terhesgondozás, 

nõgyógyászati mûtétek
Labor, HPV, Chlamydia,

mikrobiológiai 
vizsgálatok, HPV-oltás

Kórházi háttér

Bejelentkezés: 
0066--2200--442244--77996600

Bolgár u. 10.
www.binobruno.com

DR. BINÓ BRÚNÓ
0066--3300--995566--88228800

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Minden kedves régi és
leendõ ügyfelünknek
Kellemes ünnepeket 
és Boldog, sikeres új
esztendõt kívánunk! 

Várjuk Önöket, 
2010-ben is magas

minõségû 
szolgáltatásainkkal!

Új lehetõség! FITT BIO
Bioboltot nyitottunk Szentendrén, a piactéren. Üzletünkben
megtalálhatók az alapvetõ élelmiszerek és minden, ami a kony-
hában 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 talál-
nak maguknak valót!

Nézzen be hozzánk!
Szentendre, Bükköspart 34. (piactér) 

Tel. 06-20-36-51-649
„Egyszer élünk, éljünk egészségesen!“
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A polgármester

naplója
December 18. (péntek)
08.00 TDM alakuló ülés
08.30 Állampolgársági eskü
10.30 KÖH egyeztetés 
13.00 SZEI évzáró ünnepség
15.00 Leányfalusi faluház

átadása
16.30 Hivatali karácsonyi

ünnepség
17.00 Víz-Art a Mûvészben –

rendhagyó kiállítás-
megnyitó

December 20. (vasárnap)
16.00 Adventi

gyertyagyújtás

Ünnepi 
programok

December 20. 
vasárnap, 17 óra
Pest Megyei Könyvtár
színházterme
Pátriárka u. 7.
A SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
BEMUTATJA:
PUSZTÁK FIAI - BOLDOGASSZONY
LEÁNYAI 
Belépõjegy: 1500 Ft

December 20. 
16 óra
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A FÕ
TÉREN
Házigazda: Mûvészek és sportolók.
Köszöntõt mond Szántai Zsolt, a V8
uszoda mb. vezetõje, 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.

December 20. 
vasárnap, 19 óra
Péter-Pál templom
KARÁCSONYI  
HANGVERSENY 
Szólót énekel Tatai Nóra és Ruszó
Alexandra (a Bartók Konzervatórium
hallgatói, tanáruk: Németh Márta),
ének: Brezanóczy János, csembaló:
Hornyák Ferencné, a Musica Beata
Vegyeskar (vezényel Wolfné Kovács
Zsuzsa, Bokorné Forró Ágnes), a
Szentendrei Kamarazenekar (vezényel
Fenyõ Gábor)

Mûsor
Vivaldi: G-dúr Karácsonyi szimfónia;
Manfredini: Karácsonyi concerto;
Kodály: Ave Maria; Schubert: Ave
Maria, Kodály: Adventi Ének; Vivaldi:
Gloria 
A belépés díjtalan

December 23. 
szerda, 17 óra
Kmetty tér (Dalmát Kávézó elõtt)
SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES
Misztérium a szent születésrõl –
elõadják a Dalmát Kávézó
törzsvendégei. Az elõadás elõtt
karácsonyi dalokat énekel a vendégek
alkalmi kórusa, utána a kávézóban
Ikvai-Szabó Botond és Endrei Dávid
játszik, Kõvári Kata énekel. A közön-
séget forralt borral és teával várják, a
kínálásra hozott étkeknek asztalt biz-
tosítanak. 

Az elõadást megismétlik:
december 27-én vasárnap, 12 órakor
a Kõhegyi Menedékház elõtt
Ítéletidõ esetén az elõadás elmarad.
Információ: (26) 718-216; 20/9351-
755

December 31. csütörtök,
22.30-tól 0.30-ig 
VÁROSI SZILVESZTER A FÕ TÉREN 
Polgármesteri köszöntõ, utcabál
DJ. Nandee és tûzijáték 

ADVENTI VÁSÁR JANUÁR 3-IG A
DUMTSA UTCÁBAN

Január 9. szombat 17 óra
a Városháza dísztermében
SZENTENDRE VÁROS ÚJÉVI
KONCERTJE
Újévi köszöntõt mond dr. Dietz
Ferenc polgármester
Az est folyamán kerül sor a Mecénás
Díj és az Ex Libri Díj átadására
Közremûködik: Magyar Virtuózok
Kamarazenekara
Mûsor
Creisler: Hegedûdarabok,
Csajkovszkij: Melódia, Valse: Scherzo,
Mozart: Kis éji zene; J. Strauss:
Pizzicato polka, Weiner Leó: Rókatánc
Az est háziasszonya: Fehér Júlia

Január 23. szombat, 18 óra
II. SZENTENDREI JÓTÉKONYSÁGI
BÁL
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt
január 23-án, szombaton 18 órakor a
MûvészetMalomban megrendezett
jótékonysági bálba. A rendezvény
bevételét óvodás korú gyermekek
mozgáskoordinációját segítõ
eszközök beszerzésére fordítják,
melyek használatával az iskolában
jelentkezõ tanulási zavarok
nagymértékben csökkenthetõk.
A bál fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc 
polgármester.
Az est háziasszonya Novodomszky
Éva, házigazdája Dörner György

Program
18 óra: Ünnepi mûsor
18.30: Vacsora
20.30: A Móricz Zsigmond Gimnázium
végzõs dákjainak nyitótánca
21 óra: Tánc. A zenét szolgáltatja:
Aranyláng Tánczenekar
22 óra: Tombola
Megjelenés: nõknek estélyi ruha, fér-
fiaknak öltöny/szmoking
Belépõjegyek 15 000 Ft-ért igényel-
hetõk. További információ: Kammerer
Zsófia, (26) 503-371, szentendreph
@gmail.com
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Sajtószemle
november-december

Héja a pácban
Madármentéshez vonult ki a
Szentendrei Tûzoltóság no-
vember 1-jén: Tahitótfaluban
egy jegenyefa két aga közé
akadt be a héja lába. Az álla-
tot madarász segítségével
szabadították ki. 
TÛZENDRE.HU, SLÁGER RÁDIÓ

Skal-csúcs Budapesten
Egy héten át Budapesten ta-
lálkozik a turisztikai szakma
krémje, itt tartják ugyanis a
hetvenéves Skal International
szervezet idei közgyûlését. A
hatvan országból érkezõ ezer
delegátus meglátogatja
Szentendre, Herend és a
Balaton nevezetességeit is. 
NAPI GAZDASÁG

Ismét Broo-Tall Night
a Dürerben
November 7-én az immáron
harmadik Broo-Tall Night
kerül megrendezésre a buda-
pesti Dürer Kertben, ismét
nagyszerû zenekarokkal. Az
estet a Conan's First Date nyit-
ja. A véreskezû szentendreiek
ezúttal sem fognak kegyel-
mezni, az új dupla EP-t bemu-
tató turnéjuk részeként a
Broo-Tall Nightnak is megad-
ják majd a kellõen brutális
alaphangot. 
ZENEFÓRUM.HU

Hétmillió szentendrei
gyermekeknek 
Több mint négyezer szent-
endrei gyermek ellátásának
javítását teszi lehetõvé a helyi
Rotary Klub 7,5 millió forin-
tos adománya. A beérkezett
kérelmek alapján 17 szentend-
rei gyermekintézmény pályá-
zatát tartotta támogatásra
érdemesnek a Rotary Klub.  
ÜZLETI ETIKA.HU

Muzsikáló versek
A negyvenéves Kaláka debre-
ceni fellépésén többek között
Tamkó Sirató Károly Papírgyár
címû verse is elhangzott. A
költeményt a szentendrei
papírgyár ihlette.
DEBRECEN ONLINE

Építõipari
tudásközpont 
Magyarországon egyedülálló
kezdeményezésként a Szent-
endre Ipari Park Innovációs-
Vállalkozói Központból építõi-
pari tudásközpontot, Baupo-
list hoz létre a terület tulaj-

donosa, az ÉMI Nonprofit Kft.
A befektetés elsõ lépéseként
1,6 milliárdos beruházással 6
ezer négyzetméteres vál-
lalkozói házat építenek.
VILÁGGAZDASÁG.HU

Fiatalon Isten 
szolgálatában 
Gájer László fiatal pap a közel-
múltban került a Szentendrei
Keresztelõ Szent János Plé-
bániára. A fiatal káplán arról
beszélt a hírportálnak, hogyan
jut egy mai fiatal arra a dön-
tésre, hogy a papi hivatást
válassza. Az interjúban szó
esik családról, hitrõl, a kápláni
tapasztalatokat gyûjtõ tanuló
idõrõl, közösségrõl, magány-
ról és az elmúlásról is. 
ORIENTPRESS

Amikor Makó átköltözik
Szentendrére
A Makói Grafikai Mûvésztelep
az 1970-es és '80-as évek
meghatározó magyar grafikai
mûhelye volt. A kiállítás egy
több éve tartó kutatómunka
eredményeinek elsõ bemu-
tatása, a kutatás célja a mû-
vésztelepen készült mûvek tel-
jes katalógusának elkészítése
és publikálása. A mintegy 150
mûvet felvonultató tárlat
november 13-tól látható a
szentendrei Régi Mûvésztelepi
Galériában.
PUK.HU

Különdíj szentendrei
versmondónak 
A Radnóti Miklós Országos
Jubileumi Felnõtt Amatõr
Vers- és Prózamondó Versenyt
tartottak a Bartók Béla Megyei
Mûvelõdési Központban. A
versenyen különdíjat kapott
többek között a szentendrei
Jánosi Márton. 
KISALFÖLD.HU

Kihasználatlan Budapest
legdrágább hídja
A 63 milliárd forintos beru-
házással megépült Megyeri híd
a legforgalmasabb budapesti
híd, az Árpád híd napi for-
galmának harmadát bonyolít-
ja le, kapacitását az M0-s kör-
gyûrû befejezésével lehetne
kihasználni. 
ORIGO

Evangélikus 
istentisztelet
Szentendrérõl
Evangélikus istentiszteletet
közvetített Szentendrérõl a
DUNA TELEVÍZIÓ NOVEMBER 29.  

Összeállította 
Dobos Ágnes

A minap a Mûvészeti Tanács elé tárták a Fõ tér és a Dumtsa Jenõ utca újraburkolásának tervét.
Gondoltam, leírom eddigi információim alapján észrevételeimet.
Szentendrén (mint minden védett városban) a feladatok több figyelmet, igazodást igényelnek.
Jelen esetben felmerül a túltervezés veszélye. Ez egy puritán, bûbájos kisváros, kis léptékû, föld-
szintes ház a legtöbb épület.
A „velencei charta“ szerint az utcaburkolat is a mûemléki környezet része. A legrégibb útburkolási
forma, illetve anyag a  Bükkös-patak hordalékköve volt. Ezzel burkolták a Városháza elõtti teret,
a Fõ teret, a Duna-parton a piacteret és más utcákat is. (Régi fotókon ez látható.) A következõ
burkolási anyag a nagy- és a kis kockakõ volt, ezt követte az aszfaltozás. A mûemlékes lobbi las-
san elfogadtatta a hivatallal: itt a kövezés a helyes megoldás. Pályázatot írtak ki a Fõ tér ren-
dezésére.  Ekkor bízták meg Pirk Ambrus szentendrei kertépítõ mérnököt a tervezéssel, aki a nagy
kockaköves megoldást választotta azon megfontolással, hogy a tér arányaihoz a nagy kockakõ
jobban passzol, a fugák rajzolata és ritmusa szebben érvényesül. És érdekes, hogy a teret is
szûkíti vizuálisan. A kövezés az épületek téralakzatához geometriailag is jobban idomul. 
A jelenleg tervezett körkörös, zebracsíkos kövezés mindezt nem tudja. Az ilyen jellegû kis terecs-
kékhez nem való mintázott burkolat, a körkörös motívum nem szervül a tér geometriájához és a
csatlakozó utcák burkolatához is nehezen kapcsolható. 
A jelenlegi burkolat kb. tíz éve készült. A lerakási technológia (kövek közé bazaltzúzalék) kiváló,
a beton- és aszfaltkötés sem funkcionálisan, sem vizuálisan ma már nem korszerû.  Ez a techni-
ka azért is jó, mert könnyen cserélhetõ a meghibásodott kõ (lásd Fõ tér). Mivel azonban tíz év
alatt egyetlen hibás követ sem cseréltek ki, hallomásból tudom, hogy a „nõbarát“ városban egy
babakocsit toló nõ csak káromkodva tud áthaladni rajta. A burkolatkezelés másik hiányossága,
hogy a fugák ülepedéseit idõvel fel kellett volna tölteni (de ez tíz év alatt nem történt meg!), és
akkor ma nem kellene a burkolatot több tízmillióért újra kövezni. A Fõ tér egy részének lép-
csõzetes útburkolati terve meg teljesen elhibázott gondolat! A tér emelkedését a jelenlegi
útburkolati szint visszavételével lehetne kiegyenlíteni.
A Dumtsa Jenõ utca sétálóutca. Elmaradnak a járdák (helyes) és faltól falig, közép felé enyhe
lejtéssel kap új burkolatot. Eddig jó! Meglepõ és felesleges a hol a felszínen, hol a burkolat alatt
vékony betoncsatornában csordogáló víz ötlete, amely egy-egy 2-3 nm-es betonvályút táplálva
a patakban kötne ki. A vizet egy fúrt kútból nyernék szivattyúzással egy nagy tartályba, onnan
pedig a rendszerbe. A karbantartási költség elég tetemesnek ígérkezik. Kérdés, hogy ez  kicsire
méretezett „élményfürdõ“  megér-e ennyit. Közel a Bükkös-patak, ahol kellemes „vizes-élményt“
lehetne adni a patak újrarendezésével (és még itt a Duna is).
Az ivókút létesítése a Tourinform iroda elõtti téren paddal és árnyákot adó fákkal jó gondolat,
érdemes megvalósítani. A tervezett kerékpártárolót nem a Dumtsa Jenõ utcában, hanem a nagy-
hídon átjõve a jobb oldali terecskén javasolnám megvalósítani. Az itt lévõ, hosszú ideje üresen
álló boltocskát lebontani tervezik, pedig ez volt az egykori kerthelyiség lábakon álló zenepavilon-
ja. Érdemes lenne eredeti  állapotába visszaállítani, jó hely lenne nyári zenélésre.
Szintén elhibázott a Dumtsa Jenõ utcában a középre vászonárnyékolóval kihelyezett vendéglátó
teraszok gondolata. Arra hivatkoznak, hogy a fal melletti kiülõk vászon napernyõi takarják az
épületeket. Szerintem, ha a kiülõ közvetlenül falhoz simul, tágasabb az utca, jobb a belátható-
sága.
Azt is fölösleges dolognak tartom, hogy a kiülõk helye az utcaburkolatban más-más felületként
jelenjen meg: a bútorzat nélkül értelmetlen foltként jelentkeznek. 
Fontos még megemlíteni a fák helyzetét. A tervezés szerint csak egy oldalon lennének fák, illetve
úgy, hogy egy darabon az egyik oldalon, majd az utca felétõl a másikon. Ez sétálóutca, mindkét
oldalon fákkal. Meglep, hogy zavarja a tervezõket. (Szentendrén szeretik a tûzõ napra tenni a
padokat, piruljon a turista!) Szerintük a fák takarják az épületeket. Válaszom az, vegyék meg
Ürmös Lóránt Szentendrei képeslapok címû könyvét, ahol jól látható, milyen fát kell ültetni,
hogyan kell nyírni. Ha nyírással levegõssé teszik a lombozatot, árnyék is van és átláthatóság is.
A turista látja a házakat, a házban lakó az utcai forgatagot, nem pedig egy sötét, sûrû gombó-
cot. Mindkét oldalra fát!

Deim Pál

„A kevesebb több“ (Mies van der Rohe)

Nagyszabású tervek a belvárosban
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Immár a Fõmterv kész koncepciójá-
nak birtokában zajlott a belváros
közlekedési rendjérõl szóló lakossá-

gi fórum december 7-én délután a Város-
háza dísztermében. Farkas László, az
anyag vezetõ tervezõje vázolta az
elképzeléseket a jelenlévõ hallgatóság-
nak, amely elsõ perctõl hangot adott
ebbéli elégedetlenségének, hogy meg-
ítélésük szerint a koncepció túlságosan
„turistaszemszögû“, és nem kellõkép-
pen veszi figyelembe a helyiek érdekeit,
valamint a helyi vállalkozók behajtási,
áruszállítási igényeit.
A tervezet részeredményei mindazonáltal
figyelemre méltók: egyik legfõbb eleme
szerint a Dunakanyar körutat szervesebb
részévé tennék a városnak. A jelenlegieken
kívül két-három parkolópalettára lenne
szükség, amely megoldhatná a turisták
parkolási gondjait is. A belváros gyalogos
területét tiltó táblák helyett gyalogos
zónát jelölõ táblával jelölnék ki, ezzel is
sugallva a szemléletváltást, amely tiltás
helyett a célok világos megfogalmazásá-
val kíván hatást elérni.

A korzó
A Duna korzó, mint a korzó- és a gátpá-
lyázatok kapcsán már ismeretes, hosszú
távon mobil árvízvédelmi fallal védett
gyalogos zónává válna. A korzó terüle-
tére a közeljövõben csak a célforgalmat
kellene beengedni. A szentendrei la-
kosok persze többféle módszer révén is
kaphatnának engedélyt a behajtásra, de
az átmenõ forgalmat mindenképpen meg
kellene szüntetni – hangzott el a ter-
vezõ szájából. Mint hallhattuk, végsõ
esetben a szakasz két végére két so-
rompót helyeznének el, ezzel segítve a
behajtók megszûrését. Hidegkuti Ger-
gely, a Városüzemeltetési Bizottság
elnöke kifejtette: nem hisz a sorompós
megoldásban, mert sokkal könnyebb
kijátszani, mint a kamerás megoldást,
ez utóbbihoz ráadásul most telepítik a
feltételeket. A hosszú távú memóriával
rendelkezõ lakosok részérõl jogosan
fogalmazódhatott meg: az önkormány-
zatnak nem is érdeke, hogy fizikai akadá-
lyokat telepítsen a város útjaira, hiszen
a sorompós rendszer városszerte rossz
emlékeket kelt a néhány évvel ezelõtti
Bartex-ügy okán.

A körút
A Dunakanyar körúttal szintén kiemelten
foglalkozik a munkaanyag. A nemrég
még konkrét tervek szintjén létezett
intermodális csomópont kialakításának
részletei a mindenkori lehetõségekrõl
függnek, s jelenleg nincs olyan pályázat,

amelybõl finanszírozni lehetne a kis-
térségi közlekedési központ kialakítását.
Jelenleg két zóna van a 11-es fõúton,
ahol gyalogos átkelõ mûködik, de jelzõ-
lámpa nincsen (a Barackos útnál és a
Római sánc köznél). Ezek szabálytalansá-
gok, amelyekkel kapcsolatban egyeztetni
kell az üzemeltetõ Magyar Közút Kht.-val,
és mielõbb változtatni a helyzeten – szólt
a határozott szakértõi állásfoglalás. 
Közvetlen érintett lévén Horváth Frigyes,
a Magyar Közút helyi egységének vezetõ-
je hozzátette: még magában az önkor-
mányzati közlekedési munkacsoportban
sem egységes a résztvevõk álláspontja a
tekintetben, hogy milyen irányba fejlõd-
jön a 11-es fõút. Elmondta: az egyetlen
biztonságos kihajtásra alkalmas, lámpá-
val védett belvárosi csomópont a Szent
István utcai, amelyet gyakorlatilag nem
mûködik megfelelõen, mert kevés helyrõl
érhetõ el. Nemcsak a csomópontok jelen-
tenek azonban problémát, hanem más
téren is van még alakítani való. – Nem
szabad hagyni, hogy önös érdekek befo-
lyásolják a közlekedés kialakítását – ezt
már Gulyás Anita rendõr százados fejtette
ki, amikor részben privát, részben hivatali
tapasztalataira alapozva felszólalt.

Miután az elhangzottak sem gyõzték meg
a hallgatóságot arról, hogy a munka-
anyag elegendõ konkrétumot tartalmaz,
Hernesz Csilla, a Közlekedési Munka-
csoport tagja megnyugtatásul kiemelte:
szervezetük munkája a helyiekre épül,
ezért kérik és várják, hogy minden érin-
tett jelezze nekik az igényeit. A belváros
jelenleg nem alkalmas a közlekedés
hatékony lebonyolítására, és a bonyolult
struktúra miatt vis maior helyzet esetén
a mentési munkák sem megoldhatók.,
ezért is lenne szükség mielõbbi hatékony
megoldásra.

- bt -

Irányba fordul a belvárosi
közlekedési koncepció

Átfogó segítség 
a térségi pályaválasztó diákoknak

Idén télen még szélesebb körû pályaorientációs tevékenységet végez a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület a Dunakanyar-Pilisi Önkormányza-
tok Többcélú Kistérségi Társulásával közösen. A Szentendrei Kistérség
általános iskoláinak 7. és 8. évfolyamos diákjainak osztályfõnöki óráin,
szülõknek pályaválasztási szülõi értekezleteken elõadásokat tartanak
az Ipartestület munkatársai a pályaválasztási szakemberekkel
közösen. 

Eddig a programban több mint 250 diák vett részt. Az elõadásokon a diákokkal a
felelõsségteljes pályaválasztási döntési folyamatot ismertetve, felhívjuk a figyel-
met a reális önismeret és jövõkép kialakításának fontosságára. A döntéshez
szempontokat adva az Ipartestület munkatársai ismertetik a térség hiányszak-
máit és a szakképesítések megszerzésének útjait, bemutatva az iskolarendszer
felépítését. Mivel elõzõ évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a diákok nem
ismerik kellõképpen a szakmákat, az egyes szakmák végzésének követelményeit,
körülményeit, idén is felajánlotta sok térségi iparos a mûhelylátogatás
lehetõségét. 
December 8-án a Barcsay Jenõ Általános Iskolában rendezték meg a térség III.
pályaválasztási börzéjét, melyen 5 középiskola 12 szakma tanulási lehetõségét
mutatta be. Jelen volt a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, az Újpesti
Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium, a Szentendrei
Református Gimnázium és a Szentendrei Ferences Gimnázium. Az iskolák ismertet-
ték a diákokkal a felvételi eljárás  menetét, az oktatott szakmákat, nyelveket,
gimnáziumok esetében a tagozatokat, a diákéletet, iskolán kívüli közösségi
tevékenységeket. Az Ipartestület vezetõségi tagjai ismertették a hiányszak-
mákat, a közép- és felsõfokú végzettséggel betölthetõeket egyaránt. 

A programról és pályaválasztással kapcsolatosan bõvebb információkat a
www.szkit.hu oldalon lehet találni. A szervezõk várják még azoknak az iskolák-
nak a jelentkezését, amelyek eddig nem kapcsolódtak be a programba, illetve
egyénileg is várják a diákok kérdéseit, mûhelylátogatásra jelentkezésüket.
Jelentkezni az info@szkit.hu e-mail címen lehet.

Bibliai kenyér az ünnepi asztalra
A Könyvek könyvében a kenyér mindenütt jelen van, s az
élet szimbóluma. Már akkor nagyra értékelték ezt az értékes
élelmiszert. A Biblia 338. versében állítanak emléket a
kenyérnek. Ennek inspirálására és kizárólag a Könyvek
könyvében szereplõ alapanyagokból készítette el legújabb
kenyerét a Kalács Kft. Pomázon (Beniczky u. 61.). A bibliai
kenyér minden alapanyagát említi a a biblia: árpa, búza,
tönköly, köles, méz, mák, lenmag, tengeri só a Holt tenger-
bõl, továbbá víz, babliszt, szárított kovász és kömény.
„Ez az a kenyér , melyet az Úr adott néktek eledelül“ 2 Mózes
16:15
„ÉN pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erõsítsétek meg a ti
szíveteket.“ 1  Mózes 18:5 

Újonnan megnyílt szentendrei üzletembe ma-
gas áron vásárolnék antik és modern festmé-
nyeket, 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
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6 karácsony

FERGE LAJOS, a Fõ téri könyvesbolt
vezetõje

– Másnak. Ilyenkor már térdig szok-
tunk járni a hóban, amin az autósok is
mindig bosszankodnak, meg a háztu-
lajdonosok is – a hólapátolás miatt. S
most meg csak esik az esõ. Talán emi-
att sem érzem azt, hogy közeledik a
karácsony. Persze, ami ennél fon-
tosabb, hogy túl sok rossz hír ömlik a
fejünkre nap mint nap. Távolról és
itthonról egyaránt. Rosszkedvû a világ
most, úgy érzem.

– Nemcsak a kedvvel van baj, hanem
az anyagiakkal is. Érzõdik ez a for-
galmon is?
– Úgy tartják, hogy jó forgalmi adott-
ságú üzlet a miénk, mégis az elmúlt
hetek folyamán kezdtem elhinni, hogy
tényleg baj van. Az elõzõ években
elképzelhetetlen volt, hogy karácsony
elõtt alig van ember a boltban. Érez-
hetõen kevesebben jönnek be hozzánk
– ez vonatkozik a törzsvásárlóinkra is.
Kevesebb az emberek pénze.
– A gazdasági válság érzõdik a
választékon is?
– Szerencsére egyáltalán nem. Hihe-
tetlenül gazdag a kínálat, minden
kategóriában találni vonzó címeket. A
szórakoztató irodalom kategóriában
most jelent meg az új világsiker, Dan
Brown Az elveszett jelkép címû köny-
vének magyar fordítása, vagy a pápasá-
got bemutató hétkötetes cselekmény-
folyam, amelynek elsõ két kötete, az
Imprimatur és a Secretum, a karácsonyi
újdonságok közé tartozik, az „igazi“
irodalomba sorolható Darvasi László
Virágzabálók címû könyve, a mûvészeti
könyvek közül pedig említhetném a
magyar mûvészet történetének renge-
teg illusztrációval kisért átfogó bemu-
tatását, vagy az eddig megjelent
legteljesebb Csontváry-albumot, akár
a Magyarország legszebb térképei címû
szép kiadványt is. 
– Tartja napjainkban is elõkelõ
rangját a könyv az ajándékok között?
– Feltétlenül. A könyv mindmáig a leg-
elérhetõbb, s egyben a legszebb aján-
dékok között szerepel. Adni is, kapni
is örömöt jelent. 
– Ilyenkor karácsony elõtt több a
munkája, kevesebb idõ marad az
otthoni készülõdésre?

– Az ünnep elõtti sok dolog nem
befolyásolja az otthoni készülõdést.
Nálunk mindig szép és meghitt a kará-
csony. Népes a rokonságunk, s nem-
csak itthon ünnepelünk, hanem vidékre
is ellátogatunk. A családon kívül azon-
ban próbálunk másoknak is – elsõsor-
ben hátrányos helyzetû embertár-
sainknak – örömet okozni. Két éve már,
hogy karácsony elõtt – idén december
huszadikán – saját magunk készítette
ételt, töltött káposztát és beiglit
hozunk a hajléktalanszállóba huszonöt
fõ részére. Az Angyalmamák karácso-
nya rendezvényen a rászoruló szent-
endrei gyerekeknek pedig könyveket
ajándékozunk a szeretet ünnepe alkal-
mából. 

MADARÁSZ SAROLTA, közismert nevén
Sárika, a Charlotte papír- és divat-
árubolt tulajdonosa

– Kedvetlennek tûnik a közelgõ ünnep.
Az emberek fásultak, szinte elönti õket
az információáradat. Érezhetõ a forga-
lom csökkenése. 
– Meglepõ, hiszen azáltal, hogy a
Dumtsa Jenõ utca sétálóutcává, rá-
adásul különbözõ nagy rendezvények
helyszínévé vált, sokkal látogatot-
tabb lett.

– Mindig forgalmas, szép utca volt.
Egykor itt jártak a buszok is. Valamikor
a hetvenes évek végén még egy busz-
sofõr is megállította szilveszterkor a
jármûvét az üzletem elõtt, mert trom-
bitát is árultam akkoriban. Manapság
fõleg a kismamák sétálnak itt a kicsi-
nyeikkel, meg az idegenvezetõ után
loholó turistacsoportok. Akik legfel-
jebb képeslapot vesznek nálam.
– Mi kell egy üzlet jó forgalmához?
– Széles választék, minõségi, de meg-
fizethetõ termékek, kedves kiszol-
gálás. Sajnos ma már szinte nincs ma-
gyar áru: megszûntek a gyárak, s ezzel
a hazai papír-, írószer- és szalag-
gyártás. Mindent külföldrõl hozunk be. 
– Honnan szerezte kivételes áru-
ismeretét?

– Az élet mindig felkínált nekem újabb
és újabb lehetõségeket. 1972-ben nyi-
tottam meg Charlotte néven divatáru
üzletemet szemben, a mai Barcsay-
gyûjtemény épületében. Nem volt
konkurrenciám a városban. Rövid- és
divatárut, ajándékot, cipõfûzõt, gom-
bot, zipzárt, harisnyanadrágot, sõt
még kacsintós pénztárcát is árultam.
Aztán nyelvtudásom révén kapcsolat-
ba kerültem német dobozgyárakkal, s
ezáltal megismertem a papír- és író-
szerpiacot is. A kereskedelem libera-
lizációjával, amikor a divat „megállt“,
elkezdtem papírárut importálni. A
szívem csücske azért a divat maradt.
– Az elõbbiekben a forgalom másik
szükséges feltételeként a kedves
kiszolgálást említette.
– Valóban, nagyon fontosnak tartom.
Hozzánk egy darabért is be lehet jönni,
igyekszünk mindig kedvesek lenni,
nem csapjuk be a vevõket, és igyek-
szem megszerezni a keresett terméket.
Szóbeszéd tárgya a városban, hogy
„menjen a Sárikához, ott megkapja!“.
Bár a mammutcégek mindent elkövet-
nek a kiskereskedelem kiszorításáért,
de az a tapasztalatom, hogy azok, akik
a minõségi árut és a személyes kiszol-
gálást igényelik, továbbra is minket
választanak. Szerencsére régi vevõ-
köröm van, akik már nosztalgiából is
hozzám jönnek.
– Mit tud tenni a forgalom növelése
érdekében, különösen most, az
ünnepek elõtt?
– A nagy sláger így év végén a naptár,
a legegyszerûbb asztalitól a legele-
gánsabb határidõ naptárig. Sokféle
karácsonyi csomagolópapírt és kelléket
árulok. A nálunk kiválasztott csoma-
golóanyagba, papírba ingyen díszcso-
magolunk. Ezt az újszerû szolgáltatást
évrõl évre többen veszik igénybe. Ezen
kívül olyan kedves kis tárgyakat is tar-
tok, amelyekkel kevés pénzbõl is meg
lehet valakit ajándékozni. Sok-sok
évvel ezelõtt kaptam valakitõl azt a jó
tanácsot, hogy „ha rossz idõk járnak,
tartsál apróságokat!“ S ez igaznak
bizonyult. Az emberek mindig örömet
lelnek a vásárlásban, mégha csak egy
apróságról is van szó.

PISTYÚR ZOLTÁN gumiszerelõ mester

– Nem érezni azt, hogy jön a karácsony.
Hatalmas problémák vannak most, az
emberek rosszkedvûek, pénztelenek. 
– Érzõdnek ezek a problémák a for-
galmukon?
– Mindenképpen. Az embereknek erre
sincs pénze. Ráadásul nincs hó, s 
emiatt is csökken a forgalom. Nagy
szerencsém van, mert olyan kuncsaft-

jaim vannak, akik hosszú évek óta jár-
nak hozzám, s nem hagynak itt.
Harmadik, sõt a fiammal már negyedik
iparos generációt képviseljük itt, több
mint 100 éve fizetünk adót Szent-
endrének.
– Ez a gumiszerelõmûhely egyfajta
találkozóhely, ahol régészetrõl, poli-
tikáról vagy a mindennnapi gondok-
ról egyaránt szó kerül. 
– Így igaz, nálunk mindig nyitva van
az ajtó, bejönnek ide, s beszélgetünk.
Megtalál mindenki, akinek baja van.
Sok szegény, beteg ember van, aki kér
tõlünk, s ha tudunk, adunk is. Pró-
bálunk egymáson segíteni.

– November végén adtunk hírt arról
a szép felajánlásáról, hogy ingyene-
sen szereli fel néhány mentõautó téli
gumijait.
– A mentõknek nem volt téli gumijuk,
enélkül bizony nem lehet télen bizton-
ságosan beteget szállítani. A pol-
gármester úr hívott fel azzal a kérés-
sel, hogy segítsek ebben. Potzta Béla
vette meg a garnitúra téli gumit a
rohammentõautó számára, amit azután
felszereltem. Javítás alatt áll egy másik
mentõautó, ez a közeljövõben kap téli
gumikat. Jó érzés volt segíteni. S nem-
csak a közelgõ ünnep miatt. 
– Hogyan ünneplik otthon a kará-
csonyt?
– Nálunk ez mindig kiemelkedõ ünnep.
A nagy család - harmincöten vagyunk
Pistyúrok - meglátogatja ilyenkor édes-
anyámat, aki már nyolcvanöt éves.
Egész évben ezt a napot várja, erre
gyûjti az ajándékokat. Itthon, a szûk
családban szokatlan lesz az idei ünnep,
hiszen Rita lányom nemrég költözött
el tõlünk, s elõször nem lesz itt szent-
este.
– Mit kivánna a leginkább 2009
karácsonyán?
– Szeretném, ha az emberek félreten-
nék a politikát, s inkább egymásra
figyelnének.

Rappai Zsuzsa

Milyennek látja 2009 karácsonyát? 
Már csak lélegzetvételnyi idõ választ el minket a karácsonytól, a készülõdésrõl, az ajándékozásról szól már
minden. Az idei ünnep azonban gondterheltebbnek, kevésbé örömtelinek tûnik a szokásosnál. Milyennek
látja 2009 karácsonyát? – kérdeztem városszerte.
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– A téli idõszakban eleve jóval kevesebb
a napfény, izoláltabban élünk, keve-
sebbet mozdulunk ki otthonról, ami
önmagában is elõsegítheti a lehangolt
lelkiállapotok kialakulását – világítja
meg a probléma egyik oldalát dr. Nagy
Zsuzsanna pszichiáter, a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet Mentál-
higiénés Központjának vezetõje. –
Karácsony közeledtével pedig még
inkább fogékonyabbá és érzékenyebbé
válunk mindenre, jó és rossz irányban
egyaránt.
Különösen nehéz „megbirkózniuk“ az
ünneppel azoknak, akiknek valamilyen
negatív esemény kötõdik a karácsony-
hoz, akik például szomorú örökségként
viszik magukkal a nyomasztó gyer-
mekkori karácsonyok emlékét, vagy
akik életében valamilyen tragikus
esemény éppen az ünnepek tájára
esett. 
– Év vége felé az ember akarva-akarat-
lanul számot vet magával, az elmúlt év
sikereivel és sikertelenségeivel – fûzi
tovább a gondolatot a pszichiáter. 
– Különösen azok számára kritikus ez
az idõszak, akik valamilyen alapvetõ
testi-lelki szükségletben szenvednek
hiányt; magányosak, gyászt hordoznak
a szívükben vagy komoly anyagi
nélkülözéssel, betegséggel küzdenek.
Ezeken a nehéz karácsonyokon a vallá-
sos emberek – akik az ünnep valódi
értékét jobban át tudják érezni – sokkal
védettebbek.
A karácsony, amely kétségtelenül
kizökkenti az embert a megszokott napi
életrendjébõl, valóban nem csupán a
feldíszített fenyõfa, a finom ételek,
csillogó fények, ajándékok, meghitt
családi együttlét ünnepe. 
– A hívõ ember számára ez a „kizökken-
tés“ felfelé irányul, lelki tartalommal is
telítõdik – mondja dr. P. Tóth Béla, a
Szentendrei Református Egyházközség
lelkésze. – Ha viszont az ünnep lelki
tartalma távoli vagy nem jelent sem-
mit, az sajnos sokszor frusztrációt okoz.
A magányosak még inkább egyedül érzik
magukat, rájuk szakad, hogy valamit
nem jól tettek. A családban élõk esetén
a családtagokkal való több napos
együttlét pedig kihozza a gyenge pon-
tokat; elõkerülnek a hozzátartozók irán-
ti elégedetlenségek, megfogalmazód-
nak az egymás iránti követelések: mi
mit várnánk a másiktól, hogyan tudná-
nak õk máshogy cselekedni. Ez viszont
alapvetõen téves közelítés. Ha a ka-
rácsony csak naptári nap marad vagy
kötelezõ kirakat-ünneplés, az egymás
közötti szeretet pedig hibádzik, akkor
sokszor fölszakadnak a gyerekkori sebek,
a szülõkkel, testvérekkel, közeli hozzá-

tartozókkal eltemetett elégedetlen-
ségek, és visszájára fordulva az ünnep:
családi feszültségek, veszekedések ide-
jévé válik – teszi hozzá a lelkipásztor. 
A lelki problémák karácsony táján az
otthon falain kívül is intenzívebben
jelennek meg. Bár az öngyilkosságok

száma a hiedelemmel ellentétben nem
növekszik számottevõen ebben az
idõszakban, a telefonos segélyszol-

gálatok hívásai viszont a tapasztala-
tok szerint jelentõsen megugranak. 
– Nálunk egész évben viszonylag egyen-
letesen magasak a hívásszámok, de a
karácsonyi ünnepek alatt valóban
tapasztalható növekedés – tájékoztat
dr. P. Tóth Béla, aki a huszonöt éve
mûködõ országos Református Telefon-
lelkigondozás vezetõje. – Bár mennyi-
ségileg nálunk nem kiugró az emelkedés,
viszont annál súlyosabbak a problémák.
A legjelentõsebb hívási indok ma a
magányosság. Sokan vannak olyan
idõsek is, akiknek bár vannak hozzá-
tartozóik, de a megromlott kapcsolat
szomorú karácsonyt sejtet.
– A tapasztalatom szerint sokan rosszul
öregednek, és elmarják maguk mellõl a
többieket idõs korukra – magyarázza a
lelkipásztor.
Az öregkori nárcizmus kialakulása
során az idõs ember egyre inkább csak
magáról tud beszélni, infantilizálódik,
egocentrikus lesz. Lassan elveszíti a
személyisége rugalmasságát, sértõdé-
kenyebbé válik, érzelmileg, indulati-
lag reagálja le az élet dolgait, sõt egy
idõ után már csak a sebeinek él, azt
tartja számon, ki mit vétett ellene.

– Ebbõl egy idõ után borzasztó nehéz
kikeveredni – fûzi hozzá a lelkész. –
Jobb megelõzve ezt a folyamatot
például rendszeresen valamilyen kreatív
alkotótevékenységet végezni. Ha fáj is
testünkben az ébredés, adjunk hálát
minden reggelért, és próbáljunk tu-
datosan másként tekinteni a világra.
Goethe 82 évesen befejezett Faustjának
sorai irányt mutathatnak ebben:
„Frissen lüktet az élet érverése/ s az
éteri hajnalpírt köszönti újra;/ ó, föld,
nem ingatott meg ez az éj se,/ üdén
pihegsz a lábamhoz simulva;/ meg-
környékez derûd s mozdítja bennem/ az
elszánást, hogy szakadatlanul a/ lét
legfelsõbb fokára törekedjem.“ Aki
ugyanis jól öregszik, az méltányossá
lesz, megérti a másik ember gyarlósá-
gait. Elnézõbb, figyelmesebb, mások
számára is kedves és értékes társaság –
karácsonykor is.
És hogy mi lehet az, ami segíthet szeb-
bé tenni az Ünnepeket? A lelkipásztor
szerint: – Ha képesek vagyunk a Ka-
rácsonyt a Krisztusban való új élet
születéseként megélni, az életünknek
felülrõl való új értelmet adhat. Ahogy a
betlehemi angyalok éneke mondja:
Dicsõség menyben az Istennek és e
földön békesség a jóakaratú embe-
reknek! Aki dicséretet tud adni a
Teremtõnek, az emberi síkon is meg-
találja a békességét.
Mindenesetre az ünnep élménye rajtunk
is múlik, hogy mennyit tudunk és akarunk
közel engedni magunkhoz belõle, és adni
a kapottakból másoknak is.

Hogy ne legyen szomorú 
az ünnep 

Sokan nyomasztó teherként, hatalmas feladatként élik
meg az ünnepek szervezését. Egy korábbi országos
felmérés szerint a magyar lakosság 54 százaléka úgy

véli, a karácsony egyben terhet, sõt egyenesen stresszt is
jelent. A nõk 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a kará-
csonyi elõkészületek ideje igazán embert próbáló. Mivel a
karácsony „lebonyolítása“ jellemzõen igen erõs családi
hagyományokhoz kötõdik, a tradíciókhoz görcsösen ra-
gaszkodók számára az év végi ünnep valóban megterhelõ
idõszak lehet. A nagytakarítás, ablakpucolás, az ajándékok
beszerzése, a díszítés, a többfogásos ünnepi ételek el-
készítése, a kötelezõ rokonlátogatások kimeríthetik a min-
denben tökéletességre törekvõ háziasszonyokat.
Gondoljuk át a teendõinket idõben! Mi az, ami valóban
fontos ahhoz, hogy az ünnep meghitt lehessen? Éri-e
veszteség a családot, ha a vacsora adott esetben csak két-
fogásos, és nem öt? Háziasszonyként célszerû kevesebb
elvárást támasztani magunkkal szemben, hogy legyen idõ,
„csak úgy“ együtt lenni, örülni egymásnak. Olyan ételek
válasszunk az ünnepi asztalra, amelyek nagy része elõre
elkészíthetõ!
Ha már idõsen, a család nélkül kényszerülünk tölteni az
ünnepeket, ne válasszuk tudatosan a magányt! Egy baráti
családdal vagy házaspárral, de akár a nyugdíjasklubok
közösségében eltöltött ünnep is szép és értékes lehet. 
Akik a közelmúltban veszítették el hozzátartozójukat, azok-
nak igen súlyos feladataik vannak most az életük átala-
kításában. A múlt konzerválásaira irányuló törekvések –
érintetlenül hagyom az elhunyt szobáját, ugyanúgy pró-
bálom megtartani az ünnepet – a szakemberek szerint nem

vezetnek jóra. Bár fájó a gyász, illúzió azt hinni, hogy min-
den ugyanúgy mehet tovább. Az egyedüllét helyett
próbáljunk olyanokat keresni, akikkel szeretetközösségben
tudunk lenni, akiknek jelen lehetünk az életében, akiknek
adhatunk! 
Az utóbbi idõszakban sok családnak rendült meg az anyagi
biztonsága, sokan élnek meg nagyon súlyos egzisztenciális
fenyegetettséget. A környezet részérõl a szeretet és a szo-
lidaritás legkisebb kifejezése is „életmentõ“ lehet, és se-
gíthet túljutni a kritikus idõszakon. Ha krízisben vagyunk,
ne folyamatosan magunkat hibáztassuk, marcangoljuk! Le-
vonva a következtetéseket próbáljuk meg lezárni a múltat,
és reménnyel tekinteni a jövõ felé!
Ha kapcsolatunk futott zátonyra, semmiképpen ne a
veszteségünket, az önmagunk helyzete feletti sajnálkozást
helyezzük elõtérbe, hanem a maradék életünket megbe-
csülve próbáljuk megélni a lehetõségeinket!
A súlyos beteget ápolók, a terhes párkapcsolatot hordozók
próbálják meg tudatosítani magukban, hogy semmilyen
élethelyzetben nem vagyunk teljességgel tehetetlenek. 
A környezet által kifejezett szolidaritás ebben az esetben is
igen nagy jelentõséggel bír. A teljes fizikai és lelki kimerült-
ség elkerülésére pedig próbáljuk meg idõnként teher-
mentesíteni magunkat! Az ünnepek jó alkalmat teremthet-
nek arra is, hogy például újrabeszéljük a családtagokkal, ki
miben tud segíteni a gondozási feladatok terén.
Akik pedig az év közben elmérgesedõ viszonyok terhétõl
szenvednek, próbáljanak meg önvizsgálatot tartani. Ha
ugyanis saját gyarlóságaink realizálódnak, van esély rá,
hogy könnyebben elfogadjuk mások hibáit is. Ha esélyét
látjuk, hogy egy kapcsolat jobbra forduljon, mi magunk is
kezdeményezhetjük a kapcsolatfelvételt! A karácsony jó
esély lehet a rendezésre és az újrakezdésre.

Összeállította: Kolos E.

A karácsony másik arca
Boldog várakozás, örömteli készülõdés, meghitt családi együttlét. Feszültségek, rég elfojtott indulatokból
kirobbanó végzetes viták, magány, reménytelenség, kilátástalanság: a karácsony másik arca. Amíg az év
végi ünnepek az egyik embernek az esztendõ legkedvesebb és legértékesebb idõszakát hozzák el, addig
másoknak már az alkalom közeledte is feszültséget, stresszt, lehangoltságot jelent.

Dr. P. Tóth Béla
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– Miért éppen a belterületbe
vonást választották az elõ-
fórum témájául?
– Tény, ami tény: ez a téma
igen komoly indulatokat kelt.
Az emberek – saját egyéni
felfogásuknak megfelelõen –
erõs „szûrõvel“ érkeztek az
elõfórumra, amelytõl eltérõ
véleményeket nemigen fogad-
tak be. Sokan úgy látták, az
Állampolgári Tanácskozás
akarja megakasztani a bel-
területbe vonási folyamatot.
Magát a belterületbe vonási
folyamatot egyébként Fülöp
Zsolt képviselõi fellépése
akasztotta meg, amelyben
kifejtette: népszavazást sze-
retne kezdeményezni a té-
mában. Mi, az ÁT kezdemé-
nyezõi nem politizálni szeret-
nénk, hanem párbeszédet ge-
nerálni az önkormányzat, az
állampolgárok és a civilszer-
vezetek között. Az ÁT csak egy
kommunikációs eszköz, egy
módszer, amely segíteni sze-
retne a feleknek abban, hogy
találhassanak valamilyen kon-
szenzusos megoldást. 
– A célkitûzés kétségkívül
nemes, de miért kellett éppen
egy ilyen kényes témát vá-
lasztani?
– A belterületbe vonás té-
máját, mint közérdeklõdésre
számot tartó, aktuális ügyet
az önkormányzat javasolta,
amikor megkerestük õket,
hogy érdemes lenne kipróbál-
ni az állampolgári tanács mód-
szerét Szentendrén. Utólag
már látom, nem lett volna
szabad hagynunk, hogy egy
ilyen konfliktusos, átpolitizált
és számos érdek kereszt-
tüzében álló ügy legyen a
fókuszban.
– Ha erre nem feltétlenül
alkalmas, akkor mégis mire

használható az állampolgári
tanácskozás módszere?
– Sokan és sokat beszélnek
róla, hogy a politikusok meny-
nyire rosszul teszik a dolgukat,
és ez ellen senki nem tesz sem-
mit. Célunk, hogy tudatosít-
suk az emberekben az önerõ,
a saját kezdeményezések ér-
tékét és lehetõségeit, és pa-
nasz helyett proaktív maga-
tartást alakítsunk ki. Miközben
Magyarországon az egy fõre
esõ jövedelem európai vi-
szonylatban a középmezõny-
ben van, a társadalmi menta-
litás és attitûdök alapján az
EU utolsói között foglalunk he-
lyet. Hankiss Elemér idézett
nemrég egy uniós felmérést,
amely szerint a magyar em-
berek 34%-a teljesen kilátás-
talannak érzi a helyzetét, Dá-
niában ez az arány csak 0,6%.
Az apátia, a törõdöttség szint-
je csak romlani fog, ha arra
várunk, hogy elõbb „felül“ vál-
tozzanak a dolgok. Ideje abba-
hagyni a várakozást, és elkez-
deni cselekedni. A bizalom 
visszaépítése kulcskérdés.
Kopp Mária szociológus is azt
kutatja, miért pusztul ennyire
a magyarság. Ennek egyik
lényegi oka, hogy irgalmat-
lanul erodálódott a kapcsolati
háló. Ezt szeretnénk újra-
építeni, ami két módon lehet-
séges: a lakosságon, a szom-
szédsági kapcsolatokon ke-
resztül, valamint a civilszer-
vezetek összekötése révén.
Újfajta lakossági párbeszéd-
technikákat szeretnénk meg-
valósítani. Ennek egyik esz-
köze az állampolgári tanács-
kozás, egy másik a mediáció.
Ezek azonban mind csak esz-
közök arra, hogy közvetít-
senek az emberek között.
– Hogyan mûködik egy „ide-

ális környezetben“ az állam-
polgári tanácskozás?
– Ha a városvezetés tényleg
szeretné megtudni, hogy mi a
lakosság valós véleménye,
akkor ez a folyamat kérdõ-
ívezéssel kezdõdik, amelyben
a közvélemény-kutatás szak-
mai sajátosságai okán elsõsor-
ban laikusokat kérdeznek meg.
Ezután összeül a tanács,
amelyben véletlenszerûen
kiválasztott laikusoknak az
egész lakosságra nézve rep-
rezentatív csoportja, valamint
szakértõk vesznek részt. A sza-
kértõk kiválasztása is töb-
brétû: minden érdekcsoport-
nak módja van szakértõt de-
legálni. Utóbbiak több oldal-
ról bemutatják a problémát,
majd a lakosok hosszan beszél-
getnek a témáról, amelyrõl
elõzõleg már kimerítõ isme-
reteket szereztek. Ebbe a
beszélgetésbe természetesen
az ötletelés is beletartozik. Az
akár egész napos program
végeredménye nem egy igen-
nem típusú döntés lesz, hanem
egyszerû állampolgárok ja-
vaslatainak gyûjteménye.
Nem sarkított álláspontok
kövesednek meg, hanem
összetett érvrendszer alakul
ki. Szociológiai szakszóval
nevezhetjük a módszert rend-
hagyó fókuszcsoportos inter-
júnak is.
– Miben különbözik ez a
lakossági fórumoktól?
– Abban, hogy jóval túlmutat
a politikaimarketing-célokat
szolgálni képes lakossági fóru-
mozáson. Az „írástudók“ fe-
lelõssége, hogy felismerjék: a
lakossági fórumok messze nem
érik el a céljukat. A hagyo-
mányos fórumokon kevesen
vesznek részt, és többnyire
ugyanazok az arcok jelennek

meg. Az ÁT éppen a szélesebb,
kevésbé aktív rétegbõl próbál-
na meríteni. Garancia persze
nincsen a részvételre, ezért
legalább 150 fõt kell meg-
hívni, hogy 30-an legyenek.
Jellegébõl fakadóan az ÁT
kétirányú, párbeszédes for-
mában dolgozza fel a konflik-
tusokat, hogy a résztvevõk
valóban nyertes-nyertes tár-
gyalást folytathassanak.
– Ezek szerint félreértették
volna a kezdeményezést az
elõfórumon felszólaló ingat-
lantulajdonosok?
– Meglehetõsen. Egyiküknek a
SzeVi egyik elõzõ számában
közölt levele alapján is az
feltételezhetõ, hogy nem ér-
tették a lényeget. „Hogy [ti. a
résztvevõ állampolgár] értsen
is hozzá, az már nem feltétel“
– írja, amikor arra utal, hogy
az ÁT-ba véletlenszerû tele-
fonos megkeresés útján hívjuk
be a résztvevõket. Való igaz,
hogy az állampolgári tanác-
skozásnak nem a szakértõség
a lényege, hanem hogy a laiku-
sok is megismerjék a témát, és
megalapozott véleményt for-
málhassanak róla. Fontos
tudni azt is, hogy egy ilyen
módon összeállított ÁT-nak
nincs „elsõ feladata“, ahogy a
nyilvános levél fogalmaz,
hanem csak egyetlen, ugyanis
ahány téma, annyi új tanács
jön létre.
– Önök szerint mi a módszer-
rel szembeni bizalmatlanság
oka?
– Éppen maga a közbizalom
hiánya. Ez nem egy párhu-
zamos hatalom akar lenni,
hanem kommunikációs mód-
szer. Feltették nekünk a
kérdést: kinek az érdeke az ÁT
meghonosítása? A válasz
egyszerû: a lakosságé, hogy

megismerjen újfajta párbe-
szédtechnikákat. Sokan azt
gondolják, az önkormányzat
mozgatja a szálakat, és ráadá-
sul kihasználja a módszerün-
ket a politikai marketing cél-
jaira. Javasoltuk nekik a mód-
szerünk kipróbálását, két
pályázatot adtunk be, hogy
meg lehessen honosítani.
Utánanéztünk, ki csinált még
ilyesmit, és rátaláltunk a
Cromo Alapítványra, amely
már legalább tízféle referen-
ciát és rengeteg tapasztalatot
tud felmutatni, az országban
egyedüliként.
– Csalódottan távoztak az
elõfórumról?
– Nem esünk kétségbe, hogy
az elsõ kísérlet nem sikerült.
Most arra jutottunk, hogy ide,
ehhez a konfliktusos témához
nem ez az eszköz való, hanem
a mediáció. A polgármester
kijelentése viszont erõsen
meglepett bennünket, amikor
az elõfórumon kifejtette: ha
nem válik be a kezdemé-
nyezés, akkor elvetjük. Jó
lenne meghagyni a döntést a
civileknek, hogy a saját
kezdeményezésük létjogo-
sultságáról döntsenek.
– Nem naiv dolog, hogy a poli-
tikai döntéshozatalt poli-
tikán kívüli eszközökkel
próbálják jól járható irány-
ba terelni?
– A módszerünk nem nyomás-
gyakorló eszköz. Akkor van
létjogosultsága, amikor idõ-
ben tudunk elindulni vele, és
nem egy régóta készen álló
önkormányzati döntésrõl kell
voltaképpen utólag tanács-
kozni, azt „igazolni“. Csak így
lehet értelmesen összehozni
az embereket Szentendrén,
Szentendréért.

Bokor Tamás

A nyertes-nyertes párbeszédért
Gondolatok az Állampolgári Tanácsról és egy furcsa konfliktusról

Nemrégiben az Állampolgári Tanácskozást (ÁT) felvezetõ elõfórumot tartottak a szentendrei ingatlanok belterületbe vonásáról. Az ártatlannak
indult, de végül parázs vitával övezett eseményen szembekerültek egymással a belterületbe vonást szorgalmazó civil és önkormányzati,
valamint a környezetvédõ erõk, miközben talán egyikük sem értette meg a tanácskozás alapgondolatát. Az ÁT egyik kezdeményezõje, Bódog
Norbert, a Szentendrei Részvételi Demokrácia Kezdeményezés résztvevõje és társai nem így gondolták el a módszer helyi debütálását.
Interjúalanyunk azt is elmondja, mi siklott félre.



Akeresztény világ egyik
leghosszabb és legje-
lentõsebb ünnepköre a

karácsony. A katolikusoknál
adventtel kezdõdik és víz-
kereszttel ér véget. Ez az év
legsötétebb szakasza, s egy-
ben a téli napforduló ideje.
Több ezer év szokásai, kul-
tuszai rakódtak egymásra,
ötvözõdtek egymással. Van-
nak közöttük õsrégiek és fiata-
labbak, melyeknek születését
helyhez és idõhöz tudjuk
kötni. Közülük való a kará-
csonyfa-állítás szokása is.
Az egykor több nemzetiségû
Szentendrén, ha a gyakorlat-
ban már nem is, de az emléke-
zetben még fellelhetõ a kará-
csonyi ünnepkör felekezetek
szerint eltérõ szokásrendje, me-
lyet kölcsönös tisztelet mellett
gyakoroltak a szerb, magyar,
német és dalmát családok.

Mennybõl az angyal…

A szerbek karácsonyi szoká-
saitól sok vonatkozásban el-
tért a szentendrei katolikusok
ünnepre készülõdése. A helyi
ízek, sajátosságok felidézé-
séhez egy másik visszaem-
lékezõt hívok segítségül, már
csak a hitelesség kedvéért is.
Dr. Katona Gyuláné Szentend-
rey Katalin hat unokájának egy
könyvbe rendezve hagyta örök
emlékül saját szamárhegyi
gyerekkorának, ma már úgy
érezhetjük, akár mesébe is illõ
igaz történeteit. Mert nekünk
már kicsit a mesék világát idézi
egy olyan jelenet, hogy vastag
puha hó fedi az egész várost,
a Fõ téren lovas szánok csilin-
gelnek, a távolabbról érkezõk
lámpással a kezükben rótták a
havas utcákat az éjféli misére
menet, a szamárhegyi mere-
dek utcák még nem az autók-
tól zsúfoltak, hanem kipirult
arccal szánkózó gyerekektõl,
akik egyszer ebben a téli
mulatságban lelték kedvüket,
máskor csapatostul korcso-
lyázva a Pecsón. Néhány
évtizeddel ezelõtt így teltek a
karácsony közeli, szünidei
napok a szentendrei gyerekek
felett. A házaknál még disznót
öltek, itt bent a városban is, a
Szamárhegyen is, az otthon
gondosan elõkészített mákos
és diós kalácsot tepsire he-
lyezve, az ünnepi kenyeret és

a lángost pedig szakajtóban
vitték a pékhez megsüttetni.
S máris elérkezett a várva várt
nagy nap, szenteste napja. A
katolikus családoknál, kivéve
a dalmátokat, az ünnep el-
képzelhetetlen volt kará-
csonyfa-állítás nélkül. A fel-
nõttek nagy gondot fordítot-
tak arra, hogy a gyerekeknek
a meglepetéseket, a misztéri-
umot minél tovább fenntart-
sák. Ezért, aki csak tehette,
karácsony délutánján átküldte
a kicsiket a nagyszülõkhöz,
idõsebb rokonokhoz. Nagyobb
család estén az unokatest-
vérek vidám társaságában
bizsergetõ izgalom közepette
teltek a várakozás órái. Ahol
megengedhették maguknak,
uzsonnára tejeskávé, mazsolás
kuglóf tejszínhabbal került az
asztalra, egy tálban alma,
aszalt szilva, mandarin, dió és
mandula kínálta magát. Még
nem volt öreg este, de a házak
ablakaiból már meleg fények
szûrõdtek ki az egyre jobban
elnéptelenedõ utcákra, amikor
indulni lehetett haza, annak
biztos tudatában, hogy otthon
már rövidesen megérkezik a
karácsonyi angyal. Eljövetelét
a kis rézharang jól ismert
csilingelése jelezte. Aztán
feltárult a titkokat rejtõ szoba
ajtaja, ott pompázott gyertya
és csillagszóró fényben a ka-
rácsonyfa. A hívõ katolikus
családokban felnõttek és gye-
rekek együtt állták körül,
együtt mondtak imát és éne-
kelték a Mennybõl az angyalt,
a Csendes éjt. Az áhítat per-
ceit az ajándékok átadása és a
lázas kicsomagolás, majd az
ünnepi vacsora követte. 

Dalmát karácsony

Karácsony napján a katoliku-
sok is böjtöltek, de nem egy-
forma étrend szerint. A ma-
gyarokhoz és a németekhez
képest a dalmátok például
szigorúbb böjtöt tartottak. Õk
nemcsak a hústól tartózkod-
tak karácsony napján, de mást
sem ettek, csak egy-két falat
kenyeret. Vacsoránál a leg-
idõsebb családtag megtörte a
kalácsot, mindenkinek adott
belõle egy darabot, s azt
mézbe mártva elfogyasztot-
ták. Ezután almát, diót, szõlõt
osztott szét a családtagok

között. Még a vacsora is kissé
böjtõs volt, halleves és mákos
guba került az asztalra. Ha-
zatérve az éjféli misérõl már
lehetett zsírosabb ételeket
enni, hozzá bort is inni.
Karácsonyfát ugyan nem állí-
tottak a dalmátok, de a betle-
hemi misztériumot õk is ott-
honukba idézték. A karácsonyi

asztal fehér terítõje alatt a
szalma a betlehemi jászolt
jelképezte. De egy tányéron is
volt szalma, meg gyümölcs,
kalács és egy pohár méz. Ezek
jelképezték a három pásztorok
ajándékait. Az égõ gyertya
pedig a Kisjézust. Nagyobb
családoknál, így a Szamár-
hegyen is, a szobában a padlót
teleszórták szalmával, s ami-
kor megjöttek az éjféli misérõl
és elálmosodtak, a földre
feküdtek le aludni, miként a
szent éjszakán a pásztorok.
Egyvalaki azonban ébren õr-
ködött, hogy a többiek el ne
aludják a pásztormisét.

Arany dukát kalácsban,
kenyérben, borban

A szerb ortodox egyház január
6-án ünnepli a karácsonyt.
Negyven évvel ezelõtt még élõ
gyakorlatban voltak azok a ka-
rácsonyi szokások Szentendrén
is, Pomázon is, amelyeket Pfeil
Gabriella Welicskó Milkó elbe-
szélése alapján jegyzett le. Az
Önkéntes Néprajzi Gyûjtõk
Országos Pályázatán díjat nyert
dolgozatát hívtam segítségül
az ünnephez fûzõdõ egykori
hagyományos étkek, szokások
felidézéséhez. 

Szentestére a családfõ szal-
mát vitt be az ünnepi szobá-
ba, szétszórta a padlón és az
asztalon is, ahol egy fehér
terítõvel letakarták. A szo-
bát tömjénnel beszentelték,
a kályhára gabonát tettek.
A szalmát csak a harmadik
nap reggelén vitték ki a
házból.

Karácsony napján a szerbek
böjtöt tartottak a hajnali mise
végéig. Az ünnepi asztal egyik
elmaradhatatlan tartozéka az
ún. egészség-kalács volt, ami-
nek a tetejére az egészség, a
gazdagság és a termékenység
szimbólumaként madarat, bú-
zakalászt, hordót, szõlõsze-
met, pólyás babát helyeztek
el. A kalács közepébe évrõl
évre belesütötték ugyanazt az
aranydukátot, amit megta-
lálója köteles volt a ház gaz-
dasszonyánál átváltani rendes
pénzre. A házból tilos volt
kivinni. A dukát az asztalra
került – alá gabonát, szalmát
tettek – a három alma, a kis
üveg pálinka, a méz és a cse-
répedényben hajtatott zöld
búza mellé, melynek közepén
a gyertyát a karácsonyi és újévi
ebédnél gyújtották meg, s csak
borral volt szabad eloltani. A
három alma közül az egyiket a
családfõ annyi részre vágta fel,
ahányan körülülték az asztalt,
s miután mézzel bekente, min-
denki kapott egy részt belõle,
miként egy-egy kanál mézes
pálinkát is. Ezután következett
a karácsonyi kenyér meg-
szegésének rítusa. Annyi
helyen vágták meg, ahány tagja
volt a családnak, plusz még két

helyen. A felvágott kenyér elsõ
szeletje a koldusoké volt, a
második szimbolikusan a csa-
ládé, a többit szétosztották
egymás között.
Az öt órakor megtartott ün-
nepi vacsorán mákos tésztát
fogyasztottak forralt borral. A
vacsora végeztével a családfõ
a szoba négy sarkába egy-egy
diót dobott, hogy jó termés,
nagy vagyon és sok gyerek
legyen a háznál. Hajnalban
családostul elmentek a temp-
lomba, ami szintén szalmával
volt felszórva, és ezekkel a
szavakkal köszöntötték egy-
mást: „Krisztus megszületett.
Igazán megszületett.“ A temp-
lomból hazaérve már véget ért
a böjt. Elõször szalonnát ettek,
és hozzá a családfõ ismét fel-
vágott egy almát. Karácsony
másnapján rétestésztából
mazsolás süteményt készítet-
tek, amibe ugyancsak arany-
dukát került. Mindenki tört egy
darabot a süteménybõl, s úgy
tartották, hogy szerencséje
lesz annak, akihez a dukát
került. De mint az egészség-
kalácsnál, úgy most sem tart-
hatta meg, akihez került,
hanem beletették egy boros-
kancsóba, s abban tartották
egészen vízkeresztig.

A harmadik alma

A karácsonyi kultikus étkek
elfogyasztása Krisztus szüle-
tésének ünnepét összekötötte
a szerb újév (január 14.) napjá-
val. A harmadik almát, hason-
lóan az elsõhöz, szeletekre
vágva, mézzel megkenve kapta
kézbe minden családtag az
újévi ebédnél. A már kissé
szikkadt kalácsot a húsleves
felett meggõzölve törték
darabokra. Az ebéd elköltése
után a rokoni látogatások
ideje következett. Ekkor volt
szokás megajándékozni a gye-
rekeket, de nem boltban
vásárolt holmival, hanem ügyes
asszonykezek által készített
tészta-babával. A rétestésztát,
miután jól megcukrozták, baba
formájúra alakították. Sze-
meket borsból vagy mazsolából
kapott, száját cukorból ké-
szítették. A pirosra, ropogósra
sült babát csokoládémáz ruhá-
ba öltöztették, nadrágba vagy
szoknyába, a megajándékozott
gyerekek örömére.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Én nagy vigasságot, örömet hirdetek…
Karácsonyi étkek és szokások

Jeges Ernõ: Magyar karácsony
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10 helytörténet

Versengés a hatalomért

IV. Béla 1270-ben bekövetkezett
halálát követõen még fél évszázadig
mûködött Szentendrén a veszprémi
püspökség fõesperessége. Ez az idõszak
a királyság és a világi nagybirtokosság
hatalmi küzdelmeinek korszaka volt.
V. István  (ur. 1270-1272),  IV. (Kun)
László (ur. 1272-1290), valamint III.
András (ur. 1290-1301) regnálása alatt
az Aba, a Borsa, a Csák, a Geregye, a
Gutkeled, a Kõszegi és a Pél nemzetség
tagjai – hogy csak a leghíresebbeket
(leghírhedtebbeket) említsem – hatal-
mas birtokokra tettek szert. Termé-
szetesen a birtokokon élõ lakossággal,
a hadviselésre kötelezhetõ közne-
mesekkel és a földet mûvelõ jobbágy-
sággal együtt. A tartományurak
rablóhadjáratokban elfoglalták vagy
elpusztították egymás birtokait és
magánvárait. Mint már korábban szó
volt róla, 1276-ban Csák Péter Veszpré-
met is feldúlta. Két alkalommal, 1274-
ben és 1280-ban még a királyt, IV.
(Kun) Lászlót is fogságba ejtették. Nem
csoda hát, hogy 1283-ban Domonkos
visegrádi várnagy is kifosztotta a
szentendrei udvarházat. A veszprémi

érseki levéltárban õrzött oklevél
szerint ezért Erzsébet királyné bir-
tokelkobzással sújtotta. 
Árpád-házi királyaink három évszáza-
dos uralkodásának utolsó évtizedeiben
ilyen állapotok közepette kellett a
szentendrei fõespereseknek igazgat-
niuk nagy kiterjedésû kerületüket. 

A fõesperesek

A fõesperesek a középkorban fontos
helyet foglaltak el az egyházi hierar-
chiában. De tevékenységük kihatott az
egész világi társadalomra is. Jogi
végzettségük révén körzetükben peres
ügyekben elsõfokú joghatóságként
ítélkeztek. Együttmûködtek a vár-
megyei ispánnal és a falubírákkal, falu-
nagyokkal. Kötelességük volt a kerü-
letükhöz tartozó plébániákat évente
legalább egyszer meglátogatni, akár
elõzetes bejelentés nélkül is. Vizs-
gálódásuk kiterjedt a templom álla-
potára, felszereltségére. Ha pogány
lázadók rombolták le, a falu népének
kellett újjáépíteni. Ha természetes
úton rongálódott meg, a püspökség
vállalta az újjáépítést. A falu szavahi-
hetõ lakosaitól megtudakolták, hogy a

plébános erkölcsös életet él-e, meg-
õrzi, gyarapítja-e az egyházi javakat,
nem fordítja-e esetleg saját egyéni
hasznára.
A fõesperesek ítélkeztek azok felett,
akik pogány szokás szerint forrásoknál,
fáknál, kövek mellett áldozatot mutat-
tak be, akik varázslással, jóslással
foglalkoztak, akik nem tartották be a
pénteki böjtöt, vasárnap és a paran-
csolt ünnepeken dolgoztak, keres-
kedtek vagy vadásztak, másnak a házát
megtámadták. A kirótt büntetés: jó-
szágvesztés, kopaszra nyírás, elzárva
kenyéren és vízen való böjtölés.
A kánoni látogatásokról jegyzõkönyvek
készültek, de a középkorból nem ma-
radtak fenn ilyen dokumentumok. 
Az épületegyüttesrõl, amelyben a
szentendrei fõesperesség mûködött,
nincsenek írásos emlékeink. Felté-
telezett helyérõl, mivel a török hódolt-
ság idején elpusztult és a késõbbi
korokban sûrûn beépítették, a régé-
szeti ásatások is csak nagyon kevés
útmutatást adnak. Ezért az udvarházas
településrõl, amely nevét temploma
védõszentjétõl, Szent András apos-
toltól kapta, legfeljebb csak elképzelé-
seink lehetnek. 

Kõtemploma a mai plébániatemplom
helyén, a dombon állt. A városháza
helyén és környékén állhatott az udvar-
ház részben kõbõl, részben fából épí-
tett épületegyüttese. Az egyik házban
volt a fõesperes és az alárendelt papi
személyzet lakása, az oklevél-kiállító
helyiség, az ebédlõ, valamint a házi
kápolna. Nem lehetett akármilyen
épület a mellette álló vendégház sem,
amelyben ellenõrzõ körútja során
kíséretével együtt megszállt, néha
hosszabb ideig is tartózkodott az egy-
házmegye püspöke. De gondolhatunk
más magas rangú vendégekre is, mint
például a Fulco végrendeletébõl ismert
korábbi elõkelõségekre. Az épületek
délre nézõ ablakaiból a Apor-patak jobb
oldalán magasodó római kori erõdít-
mény, a castrum romos, de még álló
falaira nyílt kilátás... A két tekintélyes
épület közelében lehettek a gazdasági
épületek (magtárak, istállók, kocsiszín)
és a fõesperességet közvetlenül kiszol-
gáló jobbágyok (cselédség, szakács,
lovász, kocsis, hírvivõ, fegyveres szol-
gálattevõk stb.) paticsfalú lakóházai.
Az egész udvarházat földsánc vette
körül, ami inkább csak kerítés volt,
mintsem védõfal. A földsáncon kívül
szétszórtan helyezkedtek el a falu házai.
Lakói – mivel a fõesperes egyben földesúr
is volt – szintén az õ szolganépei voltak.

Visegrád szolgálatában

Mindenesetre villa Sancti Andree, azaz
Szentendre gazdag és virágzó település
lehetett, amely az új király számára is
értékessé és fontossá vált. 1301-ben
az Árpádok trónjáért versengõk közül
a nápolyi Anjou Károly Róbert került ki
gyõztesen, az esztergomi érsek ki-
rállyá koronázta. I. Károly székhelye
ekkor még Temesvárott volt. Elõrelátó
módon azt tervezte, hogy uralkodói
központját az ország közepére,
Visegrádra helyezi át. Terve meg-
valósításának egyik elsõ lépéseként
1317-ben Csák Mátétól visszafoglalta
Visegrád várát, majd a következõ évben
egyezséget kötött a veszprémi püspök-
séggel a közeli Szentendre átvételére.
(A püspökség is jól járt, mert jelentõs
településeket kapott cserébe. Ráadásul
igazolni sem tudta birtokjogát, hiszen
az oklevelek a püspökség 1276-os
feldúlásakor elvesztek).
A megállapodás egyébként azt jelen-
tette, hogy Szent István 1009-es
oklevelének az Apor-patak melletti
településre vonatkozó kitétele 300 év
után érvényét vesztette. És azt is, hogy
Szentendrén megszûnt a fõesperesség.
Az egyházszervezeti kerület központja
Budára került. 
A Budán, 1318. június 29-én kiállított
oklevél fennmaradt, szintén a veszpré-
mi érseki levéltár õrzi. Bõ kivonatát
mellékelten közlöm. 
Szent István oklevelének jelentõségét
bemutató és sorsát végigkísérõ so-
rozatom ezzel véget ért.

Máté György

Egy ezeréves oklevél nyomában VIII.
Az oklevél Szentendre számára érvényét veszti

Szentendre Visegrád fennhatósága alá kerül

I. Károly király a veszprémi egyház szentendrei birtokát,
amely eddig püspöki udvarház volt, mivel Visegrád
közelében fekszik, és a vár ellátása szempontjából
nélkülözhetetlen számára, fát szállító hajó- és szekér-
vámjával, malmaival, szõlõivel, szántóival, és egyéb tar-
tozékaival, továbbá a Kecske sziget nevû szigetet, a váci
Szûz Mária monostor elõtti Tana-nak nevezett dunai viza-
halászó-helyet, a Rozsd-szigeten, a Vácréve falu körül dél
felõl fekvõ két ekealjnyi szántót, a hozzátartozó kaszáló-
val – a káptalan beleegyezésével – átveszi István veszpré-
mi püspöktõl, helybeli örökös ispántól és királynéi kancel-
lártól és Visegrád várához csatolja õket és – báróinak
tanácsára – cserébe adja értük neki és püspökségében utó-

dainak a Zala megyei Nevig völgyében fekvõ Szent Jakab,
Herend és Tagyon falvakban lakó udvarnokait és más szol-
gáló népeit földestõl és birtokostól, kötelezve magát,
hogy a püspökséget az esetleges támadókkal szemben õ
és utódai megvédik, visszavonván a IV. Béla király utáni
idõben e részben tett adományokat, mivel az ilyen szol-
gáló népek, akik állásukból kifolyólag a király napi
élelmezését tartoznak biztosítani, az ország szokása szerint
a királyoknak, valamint az ország báróinak és nemeseinek
a határozatából elidegeníteni és jogállásuktól elvonni
nem szabad és nem is lehet; az elcserélt földek egyházi
jogaira és tizedeire vonatkozóan pedig kijelenti, hogy
azokat a jövõben is a veszprémi püspökök, fõesperesek és
a szentendrei egyház magisterei, illetve rectorai részére
tartja fenn.                        Kelt Budán, 1318. június 29-én
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Az ezeréves Szentendre 
és a Kulturális Kft.

AKulturális Kft. az immár hagyományos városi ren-
dezvényeken túl három programmal járult hozzá Szent-
endre fennállása ezeréves évfordulójának megünnep-

léséhez. 
A kft. kiadásában megjelenõ Szentendre és Vidéke városi heti-
lapban két cikksorozatot indított. Az Egy ezeréves oklevél
nyomában címû nyolcrészes sorozatában Máté György ismertette
a város „alapítólevelét“, és tekintette át történetének elsõ
három évszázadát. Elsõként a lap február 6-i számában mutat-
ta be a Szentendre számára oly fontos, levéltárban õrzött oklevél
fotómásolatát, valamint az oklevél latin és magyar nyelvû
szövegét. A továbbiakban az oklevél kalandos sorsát követte
nyomon a szerzõ, s vele az érdeklõdõ olvasók. A sorozat méltó
megemlékezés volt a város egyedülálló évfordulójáról.
Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából címû, lapszámról
lapszámra jelentkezõ rovatában valódi jellegzetességeket
tudhattunk meg Török Katalintól városunk történetébõl. 
Tíz alkalommal lehettünk hallgatói és nézõi ugyancsak Török
Katalin Szentendre és legendás festõi címû vetítettképes elõadá-
sainak. Ismételten meggyõzõdhettünk arról, hogy Szentendre
története napjainkig eljutó utolsó évszázadának legnagyobb
értéke a szentendrei festészet, a jogosan viselt cím, hogy
Szentendre a festõk városa. Sajnálatos, hogy az elõadásoknak
nem mindig volt kellõ számú közönsége. Pedig ennek ismerete
nélkül nem mondhatjuk magunkat igazi szentendreinek. Török
Katalin találó és vonzó címmel invitált az egyes elõadásokra.
Például: Szentendre és Nagybánya festõapostola: Ferenczy
Károly, Múzsák népesítik be az elhagyott parkot, Fõmûveket
termõ bohém hétköznapok, Lángra kapott életszikra. Jó arány-
nyal hívta fel a figyelmet a társadalmi háttérre, a mûvészek
egyéniségére és alkotásaik esztétikai értékeire. 

M.

Gyalogos
angyal

„Pásztorok tanyáztak a vidéken
kint a szabad ég alatt, és éjnek
idején õrizték nyájukat. Egy-
szerre csak ott állt elõttük az
Úr angyala, és beragyogta õket
az Úr dicsõsége.“

„Mennybõl az angyal, lejött
hozzátok“ – énekeljük, és
képzeletünkben egy magas,
erõs, szépséges lény jelenik
meg elõttünk. Pásztorjáté-
kokban az angyal jelmezének
elengedhetetlen kellékei a
fehér, nagy szárnyak. 
Egyszerre csak ott állt az

angyal. De hogyan érkezett?
Egyáltalán nem biztos, hogy
szárnyakon suhant, mint egy
madár. Lehet, hogy hosszú
létrán jött le a mennybõl,
ahogy valamikor Jákob látta
álmában a földet a mennyel
összekötve. Ott teremhetett
hirtelen, szinte a semmibõl is,
mint egy gondolat, amely
váratlanul világosítja meg
elménket. Jó hírt hozott, gon-
dolhatnánk, biztos sietett.
Hiszen mi is repülni szeret-
nénk, ha valami örömünket
szeretnénk megosztani má-
sokkal!
Lehet, hogy ez az angyal is
sietni szeretett volna. Aztán
elkezdett bizonytalankodni.
Vajon mit fognak kezdeni az
emberek a Jó Hírrel? Szívükbe
fogadják? Megosztják mások-
kal, együtt örülnek mind-
annyian, máshogy néznek a
körülöttük élõkre? Megvál-
tozik az életük, egész életüket
beragyogja az öröm és a hála?
Mi lesz, ha nem ez történik?
Mi lesz, ha a Jó Hír jó hangu-
lattá silányul? Mit kezd majd
a zárt szívekkel, az egymástól
elzárkózó emberekkel, a má-
sokra nem figyelõkkel? Mi lesz
a megszokott, szürke éle-
tükhöz ragaszkodókkal, a
fénytõl megrettenõkkel?

Az angyal már nem akart repül-
ni. Teve, szamár hátára ült, de
úgy érezte, a jámbor állatok is
túlságosan sietnek. Végül gya-
log folytatta útját. Lassan
poroszkált, egyre lassabban és
lassabban lépkedett. Biztos
várták már õt a betlehemi
pusztán a kíséretére kirendelt
mennyei seregek. Várták, hogy
elénekelhessék a Glóriát Is-
tennek, és békét hirdessenek
a jóakaratú embereknek.
Bármilyen lassan mendegélt
az angyal, idõben érkezett.
Pontosan akkor jelent meg a
pásztorok elõtt, amikor hírül
kellett adnia a Gyermek
születését. 
Hírt hozó angyalok ma is jár-
nak közöttünk. Nem csak ma-
gabiztosan, gyorsan szárnya-
lók hanem kérdésekkel terhelt,
lassan haladók is. Lehet, hogy
felénk is tart egy angyal, de
csak lassan poroszkál, egyre
lassabban és lassabban lép-
ked. Türelmetlenül várjuk,
vagy már el sem hisszük, hogy
megérkezik.
Ne féljünk, nem késik el!
Idõben fogja elhozni hozzánk
a Jó Hírt!

Lukács Márta

(A cikk ötletadója Pistyur Imre
azonos címû szobra volt)

Ábrányi
emléke

Idén szeptemberben Ábrá-
nyi Emil költõ és mûfordító
emléktáblájának újra-
avatásán részt vett Bán-
hegyiné Ábrányi Margit, a
neves költõ Dél-Afrikában
élõ dédunokája, akivel
immár másodszor – elõ-
ször 2004-ben – volt al-
kalmam beszélgetni a
család múltjáról, sorsáról.

Margitka – bár hölgyeknél nem
illik az életkorról beszélni – a
hetedik X-et is elhagyva repült
Szentendrére, hogy részt ve-
hessen dédapja emléktáblájá-
nak újra avatásán. Az épületet
megtekintve csodálatos me-
móriával emlékezett arra,
hogy kisgyermekkorában hol,
milyen szoba és egyéb helyi-
ség volt. Emlékezett arra is,
hogy a teraszról látni lehetett
a Dunát. 
Elmesélte: 1956 után 1988-
ban járt elõször Szentendrén,
de akkor csak kívülrõl tudta
körbejárni villát. 2001-ben

járt itt újból három unokájá-
val, de a borús, esõs idõben
nem találta meg az épületet.
Egy arra haladó autós, Kónya
Ferenc sietett a segítségükre,
és akkor sikerült az épületet
belülrõl is megnézni. A szívé-
lyes fogadtatás a mai napig
szép emlék maradt a számára.

Kérdésemre, hogy õriznek-e
valamilyen emléktárgyat a
költõtõl, Margitka elmondta,
hogy egyetlenegyrõl tudnak:
Emil testvérének a fia, aki szin-
tén Emil és Milánóban él, õrzi
a költõ bordó, rubintköves
pecsétgyûrûjét.
Érdekességként elmesélte,

hogy a család neve eredetileg
Eördögh volt. A családi száj-
hagyomány szerint az egyik
felmenõ, Kornél nagyon sze-
retett kártyázni. Egyik alka-
lommal a partnere, aki több-
ször is veszített, indulatosan
kifakadt: „Ördöggel nem kár-
tyázom“. Kornél ezt annyira a
szívére vette, hogy utána ked-
venc lakóhelyérõl, Nyíráb-
rányról Ábrányira változtatta
a nevét.
Az új tulajdonos elgondolásá-
nak és szakavatott kezének
munkája nyomán csodálatos
szép és otthonos lett a régi

kastély, amely 1955-tõl 1995-
ig városunk és a körzetben élõ
anyák örömére szülõotthon-
ként mûködött. Kissé meg-
hatódva írom, hogy mindkét
fiam ebben a szülõotthonban
született. Sajnos az egész-
ségügyi intézmények ágy-
számcsökkenése, a mûtõ hi-
ánya miatt megvonták az
intézménytõl a támogatást,
így az otthont bezárták. De az
emléktábla avatására össze-
gyûltek körében egyöntetû
vélemény alakult ki: jó kezek-
ben van az Ábrányi-villa.

Dietz Ferenc

ÁBRÁNYI EMIL
Költõ, mûfordító, több mint egy évtizedig élt városunkban.
1906-ban cserélték el svábhegyi lakásukat a Szentendrén
vásárolt „kastély“ nevû épülettel. Ábrányiné Weint Margit
operaénekessel élénk társadalmi életet éltek. Gyakori
vendégük volt Hauszmann Alajos építész, Dezsõfi Ferenc, dr.
Horvát Ákos zeneszerzõ. Munkácsy Mihály 1879-ben egy
dedikált „Baráti emlékül Ábrányi Emilnek“ festményt
ajándékozott a költõnek. Wein Margit együtt dolgozott
világhírû zeneszerzõkkel: Erkel Ferenccel, Leoncavalloval,
Puccinivel, Mascagnival, Goldmark Károllyal. 
A város lakói annyira tisztelték, szerették, hogy még életében
utcát neveztek el róla. Ábrányi Emil halála után a felesége
eladta a villát és Sasadra költözött.

A CSALÁDFA
Ábrányi Emil és Wein Margit házasságából két fiú született:
Gábor (gyerekkorában meghalt) és Emil. Az õ felesége Várnay
Rózsa operaénekes volt. Három gyermekük született: Margit,
Aurél és Emil, aki hegedûmûvész lett. Emilnek is három gyer-
meke született: Margit (aki részt vett az emléktábla-avatá-
son), Emil (aki már meghalt) és Lívia. Az õ fia, Béla Budapesten
él. Margitnak egy fia van, István, és három unokája.
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14 fiatalok

Az elõzõ részekben beszá-
moltunk arról, hogy a
projektben hét ország

vesz részt, és Magyarországot
Szentendre öt középiskolája
képviseli. 2009 tavaszán a
szentendrei iskolák Laár Ba-
lázs mûvészeti vezetésével
külön-külön elkészítettek egy
Dunáról szóló mûalkotást,
melyet több mint egy millióan
láttak a londoni Temze Fesz-
tiválon. Emellett minden isko-
la egy londoni partneriskolá-
val is gazdagodott. Soroza-
tunkat két középiskola diákjai
által készített mûalkotások
bemutatásával zárjuk.

A Rákóczis diákok 
„A folyó kincsei“
témát dolgozták fel

A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium a város
egyetlen 12 évfolyamos isko-
lája. Elõnyei közül minden-
képp kiemelendõ, hogy a város
szívében van, és a 620 diák
többsége 6 éves korától 18-19
éves koráig ide járhat. 

„A sulinkon már kívülrõl lát-
szik, hogy rengeteg gyerek jár
oda, óriási. Nekem nagyon tet-
szik az, hogy technika órán
mindig megszavazzuk, hogy ki
csinálta a legszebb dolgot, és
azzal a folyosót díszítjük. Az
is nagyon jó, hogy nekünk van
saját uszodánk, ahol jókat
játszhatunk. Természetesen
nemcsak diákokkal van tele a

suli, hanem rengeteg tanárral,
akik rendet tartanak a so-
kaságban. A napközi is jó
móka, mert ha délután min-
denki kész a leckével, játsz-
hatunk vagy a Napraforgóban
csinálhatunk mindenféle kü-
lönleges dolgot, például zsug-
orkázunk. Én négy éve járok
ide, de szerintem a java még
elõttem van!“

Eõry Anna 4.A

„Immár 11-dik éve koptatom
az iskola padjait. Mindig
szerettem az iskolában azt,
hogy olyan sokszínû. Kicsik-
nagyok együtt, ami azért nem
mindig problémamentes, de
megtanít elfogadni a másikat.
Élveztem, hogy sokféle ver-
senyen próbálhattam ki ma-
gam, amelyhez mindig kaptam
segítséget tanáraimtól. Las-
san közeledik az érettségi, és
elnézve azt, hogy az elmúlt
évek diákjait mely felsõok-
tatási intézményekbe vették
fel (BME, CORVINUS, ELTE),
úgy gondolom, hogy megfe-
lelõ oktatásban van részünk.“

Szabó Gyöngyvirág 11.B

„A programban lehetõsé-
günk volt kapcsolatba lépni
angol diákokkal, jól éreztük
magunkat és büszkék va-
gyunk a végeredményre“

„A munka egy borongós keddi
délután kezdõdött a Duna

felfedezésével. A Napórás Ház-
nál találkoztunk, s a révet
meglátva kissé félve, de sze-
rencsére minden gond nélkül
átkeltünk a folyón. A szigeten
már az idõ is jobb lett, kisütött
a nap, a fiúk (Andris és Kornél)
filmeztek, a lányok (Eve és
Tündi) fényképeztek. Jókat
nevettünk, s a visszaúton már
nem is féltünk annyira a kis
hajótól. A szigeten készült
képekbõl Andi szerkesztett
egy  montázst a projekt web-
oldalára.
A képet két pénteken készítet-
tük. Jó volt kimenni a város-
ba, fényképeket csinálni, s
leülni egy-egy épületnél vagy
térnél, és lerajzolni azokat. Így
észrevettük a részleteket is,
egy-egy kutat, ablakot vagy
macskát a macskakövön.
Késõbb Balázs mûhelyében
Rita néni segítségével min-
denki festett egy önálló képet.
A külön képekbõl állt késõbb
össze az egész, melyen Szent-
endre, a Szentendrei-sziget
látható a Duna ölelésében.
A munka során kis csapatunk
jól összekovácsolódott, hasz-
nálhattuk kreativitásunkat,
rengeteget nevettünk, és
anélkül, hogy észrevettük
volna, sokat tanultunk fo-
lyónkról, a Dunáról. Nagyon
örültünk, hogy részt vehet-
tünk ebben a projektben. Jó
volt együtt dolgozni, lehe-
tõségünk volt kapcsolatba

lépni angol diákokkal, jól
éreztük magunkat és büszkék
vagyunk a végeredményre.“

Bucur Shelley, Vályi Viki,
Heim Andi, Kertai Niki,

Radosiczky Evelyn

A II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium alkotói: 
Bucur Shelly, Deli Szofia, Heim
Andrea, Herczeg Alexandra,
Hortobágyi Noémi, Kertai Ni-
kolett, Lõkös Tímea, Molnár
Anna, Mukics Tünde, Õri Kornél,
Radosiczky Evelyn, Török Alíz,
Vályi Viktória, Zákonyi András
Mûvészeti és szakmai vezetõk:
Laár Balázs, Lengyel Rita, Veréb
Zsuzsa

A Ferences Gimnázium
diákjainak témája 
„A folyó mint
munkaadó“ volt

„Természetesen minden egy
rajzórán kezdõdött. Szabó
András tanár úr óra után oda-
jött hozzánk, hogy nincs-e
kedvünk egy olyan projektben
részt venni, amihez az iskola
is csatlakozott. Egy alkotást
kellene készítenünk a Dunáról.
Ez felcsigázta érdeklõdésün-
ket, és elmentünk a délutáni
megbeszélésre. A hangulat itt
sokkal oldottabb volt már,
mint egy átlagos órán. Késõbb
csatlakozott hozzánk Laár
Balázs mûvészeti vezetõ is.
Ezek után minden héten össze-
ültünk változó létszámban, de
nem változó lelkesedéssel.
Minden darabot egyesével
készítettünk és fényképeztünk
le, amíg létre nem jött ez a
remekmû. Ezúton szeretnénk
megköszönni a segítséget,
amit a mûvészek, Laár Balázs,
Zarubay Bence és Szabó András
tanárunk nyújtott. A csapat
nagyon jó volt annak ellenére,
hogy más-más osztályokból
jöttünk. Köszönjük, hogy részt
vehettünk ebben.“ 

Aczél Mihály 
és Csongrádi Luca 9.B

„A Temze-fesztiválra való
felkészülés azért is hasznos
volt, mert összehozott egy jó
csapatot, és segített, hogy
különbözõ osztályokban tanu-
ló diákok megismerjék egy-
mást. Ki-ki azt csinálta, ami-
hez õ értett, ami az õ szemé-
lyiségéhez passzolt. Van, aki-
nél ez rózsaszín papírházat,

másnál rugóra hasonlító drót
fatörzseket, megint másnál az
angol nyelvû levelekre, kérdé-
sekre való válaszolgatást je-
lentette. „Az elsõ habszivacs-
ból farigcsált templomot, a
második meg lefestette, a har-
madik kritizálta, a negyedik
újrafestette, az ötödik megír-
ta a sztorit…“ Nekem is meg-
volt a speciális feladatom, az,
amit csak én tudtam meg-
csinálni: papírból fákat, temp-
lomokat, házakat és keresztet
készítettem.“

Fucskó Miklós 9.A

„A londoni Brentside High
School diákjaival közösen
kellett gondolkodnunk“

„A londoni Brentside High
School diákjaival közösen kel-
lett gondolkodnunk a Duna és
a Temze képzõmûvészeti meg-
jelenítésérõl „a dolgozó folyó“
témakörében. A tanulóknak az
ötletek gyûjtésétõl a kutató-
munkán át a konkrét alkotás
létrehozásáig önállóan kellett
dolgozniuk, és maguknak kel-
lett meghatározniuk, hogy
milyen irányban haladjon to-
vább a munka. A bizonytalan
pontokon Laár Balázs és jó-
magam igyekeztünk átlen-
díteni a csapatot. A részered-
ményeket, vagyis a gyûjtõ-
munka kincseit (vázlatokat,
fényképeket, beszámolókat) a
Rivers of the World honlapján
osztottuk meg partneriskolánk

Szentendrei diákok a British Council „Világ Folyói“ programjában 3. 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.

Rákóczis
diákok
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diákjaival, és õk is ezt tették
a saját munkájukkal. Így lát-
hattuk, hogy hol tart a másik
fél, és véleményezhettük is
egymás tevékenységét – ta-
pasztalatom szerint fõleg biz-
tató megjegyzések formá-
jában. 
A mi végsõ megoldásunkat
meghatározta Csontváry
Kosztka Tivadar „A jajcei vil-
lanyerõmû éjjel“ címû fest-
ménye. Ennek bizonyos ele-
meit átvettük, úgy, hogy be-
lecsempésztünk szentendrei
motívumokat is. Alkotásunk
különlegességét talán az adja,
hogy a kép részleteit (háza-
kat, fákat, templomokat…)
maketteztük, vagyis ragaszt-
gatással, hajtogatással három
dimenzióban készítettük el, és
Fr. Polgári András Máté kol-
légánk segítségével a meg-
felelõ módon bevilágítva
lefényképeztük õket. Ezekbõl
a fotókból lett összevágva a
mûvünk, amelyrõl úgy tudjuk,
a londoni Temze Fesztiválon
rendezett kiállításon is el-
nyerte a látogatók tetszését.
A diákjaink igazi csapat-
munkát végeztek, és jó hangu-
latú délutánokat töltöttünk
együtt. Talán csak egy dolgot
hiányolt mindenki: a szemé-

lyes találkozást a Brentside-
osokkal, de a következõ tan-
évben talán ez is megvalósul.“

Szabó András
rajztanár

A Ferences Gimnázium alkotói: 
Paczolay András, Laki Áron,
Kemény Boldizsár, Sergõ Sára,
Józsa Margit, Tihanyi Bence,
Vajda Gergely, Csomáli László,
Kupa Mihály, Fucskó Miklós,
Aczél Mihály, Csongrádi Luca
Mûvészeti és szakmai vezetõk:
Laár Balázs, Szabó András,
Hajnalné Szigrai Zsuzsanna,
Ujvári Csaba

VÍZ-ART A MÛVÉSZBEN 

Rendhagyó kiállítás megny-
itóra hívunk minden érdek-
lõdõt december 18-án 17
órai kezdettel a Mûvész
étterembe (Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 7.) ahol az
alkotók bemutatják mû-
veiket. A program vendége
lesz Dietz Ferenc polgár-
mester és Simon Ingram-
Hill, a British Council igaz-
gatója. További részletek:
www.britishcouncil.hu

Hagyomány és újítás 
Szalagavató a Móriczban

Ebben a tanévben 54. alkalommal rendezte meg a Móricz Zsigmond Gimnázium a szalag-
avató ünnepségét.  Ez a szalagavató azonban más volt, mint az eddigiek: egyszerre volt
jellemzõ rá hagyomány és újítás. Az iskolai ünnepség ugyanis 850 fõs nagyrendez-

vénnyé alakult át, így lehetõségük volt a végzõs diákoknak szüleik mellett nagyszülõket,
közeli barátokat is vendégül látni.  A tantestület feltett szándéka volt azonban az is, hogy
az ünnepség megõrizze bensõséges, ünnepélyes hangulatát. A kellõen átalakított Kalászi
Sportcsarnokban megtartott eseményt többek között megtisztelte jelenlétével dr. Dietz
Ferenc polgármester és Zakar Ágnes képviselõ asszony az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke is.
A hagyományoknak megfelelõen elõször a 11. évfolyamosok köszöntötték a négy hamarosan
ballagó osztályt.  A 11. humán osztály tanulói Márai, Weöres, Dsida Jenõ és más magyar köl-
tõk, írók útravaló gondolatait tolmácsolták. A megható mûsorban az osztály valamennyi
tanulója szerepelt, így a Rotary klub révén velük tanuló amerikai cserediáklány is.  
Az évfolyam legjobbjainak – ünnepi beszéde után – Kerezsi Csaba igazgató, a többi tanuló
osztályfõnöke tûzte fel a kék bársonyszalagot. Idén elõször kétféle szalagot osztottak,
hiszen egy osztálynyi tanuló nyelvi elõkészítõs volt, szinte valamennyiük nyelvvizsgával vág
neki a hamarosan kezdõdõ érettségi – felvételi idõszaknak.

A 12. évfolyamosok néhány perces osztálybemutató filmjeinek megtekintése után a ren-
dezvény leglátványosabb része következett: az osztálytáncok és az évfolyamkeringõ. Palotást,
countryt és keringõket mutattak be a tizenkettedikesek. 
A helyszínválasztás és az esemény sikereként könyvelhetõ el, hogy a szülõk, nagyszülõk a
kétórás rendezvény után csaknem egy órán át keringõztek, fényképezkedtek gyermekeikkel.
Ez a látvány volt az igazi jutalma annak a sok pedagógusnak és szülõnek, akiknek több hóna-
pos szervezõ munkája, együttmûködése lehetõvé tette ezt a szép estét. 

DÖK

Ferences
diákok

Szeretetbõl jeles!

Karácsony környékén egy picit mindenki más,
kedvesebbek, odafigyelõbbek vagyunk egymás
iránt, s jobban segítünk másokon. Ez történt
Szentendrén is: csak említeni kellett, hogy cso-
magokat gyûjtünk karácsonyra a moldvai
csángó gyerekeknek, s napokon belül tele volt
a garázsom játékokkal, ruhákkal és édességgel. 
Az idén új támogatóink is voltak, Coats Hungary
Cérnagyár vezetõi és dolgozói biztosították
adományaikkal, hogy egyetlen diószéni csángó
gyermek se maradjon ajándék nélkül.
Mindez nem jöhetett volna létre Víghné Bozó
Katalin minõségirányítási vezetõ nélkül, aki
fáradságot nem kímélve szervezte a csomagok
gyûjtését. A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola

Nádasi Ferenc Gimnázium tanulói zsebpénzüket
arra költötték, hogy cipõdoboz nagyságú cso-
magokat készítsenek a moldvai csángó magyar
gyerekeknek. Köszönet Trombitásné Dévai Éva
szentendrei anyukának a szervezésért. Sok-sok
nevet említhetnék még, de igazán a végered-
mény a fontos: ezek a felnõttek és gyerekek
emberszeretetbõl az idén is jelesre vizsgáztak.
Köszönöm mindenkinek, aki segített, kö-
szönöm, hogy arra neveljük a gyermekeinket,
hogy az önzetlen segítség mindig elnyeri
jutalmát. Egyszer talán ez a generáció úgy élhet
majd, hogy senki sem szorul ilyen segítségre,
vagy a másokon való segítés természetes része
lesz életünknek.

Jolanda Willemse
KEMCSE alelnök
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16 könyvajánló

Magyarország legszebb
térképei (1528-1895)

A térkép a történelem leghûbb lenyomata. Térbeli pillanatképet
nyújt egy ország vagy egy-egy országrész egykori állapotáról. A
Magyarország legszebb térképei (1528-1895) címû, a kará-
csonyi ünnnepekre megjelent remek kötet különleges „idõ-
utazásra“ hívja olvasóit: a kalandozásban az Országos Széchényi
Könyvtárban õrzött régi térképek lesznek a segítségére. Aki az
utazást az 1528-as Tabula Hungariae címû, Magyarországot
ábrázoló mûvel, a 16. század elsõ felének leggazdagabb tar-
talmú, legszebb kivitelû országtérképével kezdheti, amely 2007-
ben UNESCO-védettséget kapott. Ezután a török hódítás korá-
nak térképei következnek, vár- és ostromtérképek, majd a török
kiûzését követõ munkák. A barangolás következõ állomása a
18. századi Erdély, de az olvasó átrándulhat Délkelet-Európába.
Helyet kaptak ebben a kötetben olyan térképek is, amelyek
bemutatják a korabeli magyar viseleteket, a nemzetiségek el-
oszlását vagy a ferences rendházak látképeit is. A kiadvány a
térképek tartalmát kiegészítõ vagy éppen a megjelenés pil-
lanatában fontos politikai vagy hadi események olyan külön-
leges csokrát kínálja, amelyekrõl túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
még így együtt soha nem szerepeltek. Olyan térképeket mutat
be, amelyek egyszerre földrajzi remekmûvek és szemet
gyönyörködtetõ mûvészi alkotások. Különlegessé teszi a kötetet
az is, hogy nemcsak a térképek születésérõl, alkotóik életérõl
és a térképkészítés egykori módjairól tudhatunk meg sok min-
dent, de a mellékelt DVD-n a térképek eredeti méretükben, tel-
jes tartalmukban tanulmányozhatók.

Magyar mûvészet
Közel negyven éve, 1970-ben
jelentette meg a Corvina Ki-
adó a Magyarországi mûvé-
szet története címû kétkö-
tetes kiadványát. Az alap-
mûvé vált könyv a magyar
mûvészetet a honfoglalás és
az államalapítás korának
mûvészetétõl az akkor kor-
szakhatárnak tekintett 1945-
ig tárgyalta és mutatta be,
túlnyomórészt fekete-fehér
illusztrációkkal. 2009 kará-

csonyára viszont már egy minden szempontból mai albumot
jelentett meg a kiadó: a kezdetektõl egészen napjainkig, több
száz színes képpel és kiváló képelemzésekkel. A nagyméretû,
gazdagon illusztrált, impozáns albumban öt ismert mûvészet-
történész mutatja be a magyar festészet, szobrászat, fotográ-
fia, építészet, iparmûvészet és design történetét. Tizenegy
évszázad hazai mûvészetének ennyire átfogó, érdekes és egyide-
jûleg látványos szöveges és képi áttekintését elõször veheti
kézbe az olvasó. 

Bajor Gizi csókja
Párkány László, Szentendrén élõ újságíró, dramaturg írásaiból
jelent meg egy kis kötet nemrégiben. Szubjektív válogatás az
elmúlt évtizedek publicisztikájából, amely színházi portrékat,
jegyzeteket, színikritikákat, esszéket kínál olvasójának.  Az
ismert, kedvelt színésznõkrõl, Tolnay Kláriról, Turay Idáról,
valamint Mészöly Dezsõ íróról, a díjalapító Spéter Erzsébetrõl
szóló írások mellett televíziós és rádiós visszaemlékezéseket
tartalmaz ez a könyv. Megtudhatjuk azonban belõle azt is, hogy
kiérdemelte-e valaha a költõ Bajor Gizi csókját, de olvashatunk
a második világháború végén az amerikai és angol repülõ-
gépekrõl ledobott robbanó babákról, valamint a Miskolci
Nemzeti Színház életébõl megõrzött 1956-os emlékekrõl. A
kötet végén Párkány László közzéadja a méltatlanul elfelejtett
Tormay Cécile A régi ház címû regényének színpadra írt vál-
tozatát.                                                                           R. Zs.

Lángh Júlia: Párizs fû alatt
Lángh Júlia franciaszakos tanári diplomával a kezében 1977-
ben, 42 éves korában hagyta el Magyarországot. Hét esz-
tendõt töltött Párizsban. Könyvében – amelyet a Fõ téri
könyvesboltban fedeztem fel – ennek a hét esztendõnek a
történetét meséli el. Nem katedrálisokról, palotákról,
múzeumokról és sugárutakról ír, mint az Párizsról szólva
várható lenne. Könyvének címe is sejtetni engedi, hogy
szereplõi – és maga a szerzõ is – a társadalmi lét olyan ala-
csony szintjén éltek, hogy azt csak a fû alatti földréteghez
lehet hasonlítani, és „fû“ szívásával lehet elviselni. 
Mégis, a nyugati civilizációtól megcsömörlött figuráinak
minden percét áthatotta a szabadság megélése. Kommuna,
volt 1968-as lázadók, csavargók, mûvészek, szociális munká-
sok, mindenféle rendû és rangú és bõrszínû emberek, jóga,
vízizene, dobterápia, sztrájkok, tüntetések, munkanél-
küliség, feketemunka kissé ironikus és önironikus, szívvidító
leírása kavarog a történetekben. 
A könyv hangulatát jól jellemzik az itt idézett  sorok. „A

közeli Réunion téren csütörtökön és vasárnap délelõtt van piac. Egy órakor zár, az  árusok cso-
magolnak, a félig már fonnyadt salátát, petyhüdt narancsot, barnuló banánt nyitott kartondobo-
zokban a helyszínen hagyják. Asszonyok és gyerekek sétálnak körbe, figyelmesen vizsgálják a
maradékot, amelybõl össze lehet válogatni a család vitaminadagját. Idõnként valaki fölkiált,
csakúgy bele a levegõbe, erre, asszonyok, van itt egy rakás mandarin, a fele még jó! Arab, afrikai,
kelet-európai akcentusok. A nyúlszájú újságíró, aki a kétszáz évvel ezelõtti forradalom egyik
híres hõsének a nevét viseli, átballag a téren, barátságosan int az asszonyoknak, tetszik neki,
hogy hazája a menekültek földje. Nekem is tetszik, hogy itt vagyok, nem tekintem magam
menekültnek, legalábbis sem politikai, sem gazdasági menekült nem vagyok, talán lélektani, de
mindenesetre otthonosan érzem magam a sokféle akcentussal kiabáló, sokféle bõrszínû 
asszonyok között.“
A könyv elolvasása arra késztet, hogy a szerzõ elõzõ három mûvét Közel Afrikában (1996), Vissza
Afrikába (2002) és Egy budai úrilány (2003) is levegyük a könyvtár polcairól. 

Máté György

MANDRALÍNIA, 
a harcosok földje

Ha valaki szeretné karácsonyra
egy igazán szép, elgondolkod-
tató és felejthetetlen élményt
nyújtó  kisregényyel meglepni
valamely szerettét, akkor
feltétlen látogasson el a Fulco
deák utcai könyvesboltba, és
keresse Szabó Virág Mandralínia
cimû alkotását. 
A könyv – amint a recenzióban
is olvasható – egy varázslatos
utazás története, amely a
hatodik „a“ osztályos, gátlásos
Sugár Annát végre eljuttatja saját feladatainak
felvállalásához… Spirituális kalandregény –
(nem)csak gyerekeknek.
A Miskolcon élõ újságíró, Szabó Virág
(www.fenyhordozok.hu) így vall magáról:

Gyermekkoromat végigkísérte az alkotás
„kényszere“, és az akkor még fájdalmasnak tûnõ
tény, hogy képtelen vagyok beállni a sorba, és
a konvenciók mentén élni a mindennapjaimat.

Mindig a szabadságot kerestem.
Energiáimat igyekszem azóta is
kreatív erõként mûködtetni, az
„ébresztés“ szolgálatában. Hi-
szek abban, hogy valamennyien
küldetéssel érkeztünk a Földre
és ha tudatos fejlõdésünket,
önmegismerési folyamatainkat,
adottságainkat, képességein-
ket felismerjük, felvállaljuk,
igenis hozzátehetünk az emberi
élet és a Világ felemeléséhez. 

Ezután nem nehéz kitalálni a
regény Rólam, Rólad, Rólunk szól – lapjain
megelevenedik mindenkinek saját élete, s
rádöbbenünk, miért is vagyunk itt és most. 

mi

JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM

Pomázon, 
a Teleki-Wattay Kastélyban

2010. január 21-24-ig.
A tanfolyam elvégzése során 

bárki képessé válik 
élethû portré rajzolására. 

Elérhetõség:
26-325-957, 30-562-8146

orgovanyi.aniko@freemail.hu 1. nap 3. nap
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A drótkötél összeköt
Szerkesztõ asszonyunktól kaptam a feladatot, hogy szellemi hidat ácsoljak e két korszakos személyiség, Salamon Béla és Joszif Sztálin között.
Az egyik nagy nevettetõ volt. Ha a másikon nevettél, gyakran neved után jött a tél (SziBerija). Kit is szerettünk jobban? Nem is kérdés! Sala
bácsi, a pesti kabarettista valahogy szimpatikusabb volt. Igaz, nem lett Budapest díszpolgára, de Lepsénynél még megvolt...
Mi kötötte õket össze? Mi sem egyszerûbb ennél! Ötéves koromban szemtanúja voltam a „Csizma téri“ eseményeknek, ahol a Városliget porába
hullt a nagy bronz gigász. A keleti fõmarsallt próbálták a nyakánál fogva egy drótkötéllel jobb belátásra bírni. Mindhiába. Emlékszem a tömeg
hangos: Húúúúzzdd meg! ordítással próbálta megadásra kényszeríteni a hadurat. Salamon Béla bácsi kipirult arccal állt a kötélhúzók mellett,
akik késõbb daruskocsit is igénybe vettek. A drót végén a nagy generalisszimusz dacolt a fizika törvényével, mely a szakirodalomban a hatás-
kölcsönhatás tézissel volt azonosítható. Közben a Béla bácsira vigyázók arra kérték, hogy húzzon már haza, mert mindjárt lõni fognak. Az öreg
még elnyomta szivarját a grúz homlokán, és a Balzac utca felé vette sietõs lépteit. Már megint mehetünk a pincébe, dohogott! Kezdetét vette a
forradalom. Hajnalra egy ívhegesztõ fényénél kapitulált Sztálin, a csizmás hadúr. Az ormótlan behemót lebukott, pár napra rá a legszentebb harc
elbukott. Egy percre így állt egymással szemben, a pesti kabaré királya és a nagy orosz birodalom cárja. A pillanat fenséges volt! 

A pesti kabaré királya

Jövõre lesz 125 éve, hogy Salamon Béla kabarészínész és karcolatíró a néhai
Nagy-Magyarországon, pontosabban Kárpátalján a világra jött. Salamon
Béla volt az elsõ színész, akivel személyes kapcsolatba kerültem. 1959 õszén

harmadikos voltam a budapesti Sziget utcai általános iskolában. Egy szürke
novemberi nap elmaradt egy óra, és láttunk egy érdekes, szeretni való embert.
Béla bácsi már akkor 74 éves volt. Polgári származása miatt pár évre leparan-
csolták a világot jelentõ deszkákról. (Ez egy kabaré!) Mint színház nélküli
kabarészerzõ és karcolatíró, elsõ könyvével házalt
iskolánkban. Szinte fillérekért kínálta a Hej, szín-
mûvész! címû kötetét, visszaemlékezését pályájára.
Nekünk, kisdiákoknak alkalmunk volt hozzásegíteni
Béla bácsit, hogy szegényes étrendjét a tõlünk
kapott menzapénzzel kiegészítse. Hamis gulyás-
levest és zónapörköltet lehetett kapni a Nyugati
mellett az elhanyagolt Imbisz büfében, a szegény
emberek mennyországában. Ide tért be Sala bácsi a
tõlünk kapott írói honoráriumával. – A szokásost? –
harsant fel a csapos. – Igen Francikám! Bõségesen
eleresztve, ahogy a múltkor is, és akkor nem lesz
hiba.
Salamon Bélát persze nem könnyû fából faragták.
1960-ban már a színpad és az akkor gyerekcipõben járó televízió is megnyílt
elõtte. Sorjáztak a fellépések, haknik, tévéfelvételek, a film sem kerülte el.
Befutott! Pár éven belül az egész ország kedvence lett. Szerette õt az egyszerû
embertõl a pártfõtitkárig mindenki.
Egyes mondásai szállóigévé váltak, és azóta is kitörülhetetlenek a hazai
köznyelvbõl. Ilyen például a „Lepsénynél még megvolt“ vagy „Ha én egyszer
kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni...“ A Vidám Színpad egyik
legnagyobb csillagaként ragyogott még fél évtizeden át. Akkor már nyolcvanéves
volt, és készült élete utolsó fellépésére. Irigyei mondták a háta mögött: Egyszer
vége lesz ennek a nagy lábon élésnek, utalva Béla bácsi legendás lábfejére, mely
a cipészek réme volt, mert 48-as csónakokon járt az öreg.
S üresen maradt Salamon Béla fõszurkolói páholya törzshelyén, az MTK-pályán,
kialvóban volt legendás Havanna szivarja... Béla bácsi kórházba került. Nem
jósoltak hosszú idõt neki az orvosai. Erre a hírre betegágyához sereglett a párt-
fõtitkár és a legfõbb kultúrfelelõs. Béla bácsi a nagy jövés-menésre kinyitotta
szemét, s az infúzió takarásában döbbenten látta Kádárt és Aczél Györgyöt, akik
egy virágcsokorral akarták ünnepélyesebbé tenni ezt a szomorú utolsó vizitet. –
Te mennyben lakó Atyaúristen! Ilyen rosszul lennék? – sütötte el utolsó poénját
a nagy nevettetõnk. Távozóban már csak annyit lehetett hallani a folyosóról:
Béke po...énjaidra, jó Béla bácsi! 

Az életveszély csodákra képes

Az ötvenes évek elején közelgett a nagy Joszif Visszarionovics Sztálin
(jelentése: acél) postarabló és pártfõtitkár (tetszés szerint behelyettesí-
thetõ) születésnapja. Ma Sztálin sziklaszilárdan Budapest díszpolgára. 56-

ban hõsiesen állta a szoborbontók ostromát a városligeti „Csizma-téren“. Csak
éjfélre sikerült a gravitáció és levitáció erõinek hatnia rá. Egy pillanatra „apánk“
meginogott, és egy szívszorító „reccs(k)enéssel“ padlót fogott. Lángoló alakja a
csizmánál szétvált, a két otromba lábbelit az utókorra hagyva. Késõbb szívós

kazánkovácsi munkával osztódott és szaporodott a nagy
Sztálinból nyert bronz. Értéke a tört arannyal vetekedett. 
Kicsit elkalandoztam. Moszkvában sebtiben össze-
gereblyézték a szovjet írók színe-javát. Valaki saját
lábán érkezett, valakit a Gulágról küldtek szabadságra.
Az orosz irodalom tele volt óriásokkal. Puskin, Tolsztoj,
Dosztojevszkij, Csehov és Paszternák. A cél, hogy a
kortárs írók találjanak ki valamilyen jelmondatot a ge-
neralisszimusz születésnapjára. A feladat megoldhatat-
lannak tûnt az élenjáró szovjet irodalom még életben
hagyott krémjének. A nagy likvidátorunk az év
legsötétebb napján, 1878. december 18-án a grúziai
Goriban látta meg a holdvilágot. Volt is nagy felzúdulás
a poéták körében. Ez a hétfõ volt az év és talán a

világtörténelem legsötétebb napja. Akkoriban Vorkután és a Gulágokon az a
rémhír járta, hogy Sztálin anyja újra terhes. Egy nap alatt kellett remekmûvet
alkotni. Eredménytelenség esetén a közönség segítségét kérhették, majd felezés
következett körfûrésszel. Ha így sem tudott kieszelni valamit az életben hagyott
aktyor (alkotó), akkor telefonálhatott a másvilágra segítségért vagy feloldozásért.
A mennyország 777-es, a pokol bugyra 666-os számon volt elérhetõ. 03-as
körzetszámmal az Édenkertben lakó Ádám&Évát lehetett hívni. Ha a készülék
elromlott, akkor is volt segítség: tárcsázni lehetett a Tudás Fája vonalat, ahon-
nan hamarosan kígyózott a segítség. Valódi paradicsomi állapotok voltak 1952
november végén a Kreml hóhérfehér melegedõjében.
Nos, térjünk vissza az életerõs „literátorok“ torokszorító agytornájára! Ne csodál-
kozzunk, ebben is, mint a Nobel-díj elnyerésében is, egy doni kozák forradalmár-
író, Mihail Alekszandrovics Solohov gyõzedelmeskedett! Szájából (még életében)
elhangzott a gyõztes lózung. Lám-lám, a közvetlen életveszély csodákra képes!
Az év legsötétebb napja új szocialista, sztahanovista és triciklista értelmet
nyert.
„Ezen a napon született a fény!“
M. A. Solohov elvtárs szép napidíjat és szabad elvonulást kapott. A többiek
sajnos: vérdíjat. Az ítéleteket az év leghosszabb napján hajtották végre.
Hajnalodott, amikor a torkolattüzek örök sötétséget parancsoltak a szemekre.... 

Dluhopolszky László

Az új világrend
A sorozat jövõ évi elõadásai:

Január 29.
3. AZ AURA
Mely rétegekbõl áll össze? Az aurarétegek
jellemzõi. Színek az aurában. Mi a prána?
Mi az energia? A csakrák. Mit jelölnek a
csakráink? A csakrák egészségügyi
jellemzõi. A HKO (Hagyományos Kínai
Orvoslás) filozófiai háttere. Az öt elem tana.
A meridiánok, a szervzóna ismertetése.

Február 26.
4. REINKARNÁCIÓ 
– KARMA- DHARMA
A „rettegett halál“, ami úgy van, hogy nincs!
Evilági-másvilág. Akik tudatuk fényében
megélték a klinikai halál állapotát. Szabad-
e siratni a halottat? – és meddig? Mennyor-
szág és pokol!

Március 26.
5. A SIKERES ÉLETVEZETÉSRE VALÓ
RÁHANGOLÓDÁS
A siker lélektana, a siker összetevõi. A lelki
törvények ismerete és beépítése életünkbe.

A gyerekkorunk meghatározó szerepe fel-
nõtt életünkre. Önértékelés, énképünk, én
ideálunk. Szeretet és szolgálat!

Április 30.
6. EGÉSZSÉG, TÁPLÁLKOZÁS, MOZGÁS,
LÉGZÉS
Tisztítókúrák, böjt, salaktalanítás. Alap-
anatómia. Betegségek lelki hátterei. Beteg-
ségek és a  tudati, lelki diszfunkciók össze-
függése. Táplálkozás – „élõ ételek“ –  csí-
rák, „holt ételek“ – fagyasztás, mikrózás.

Május 28.
7. SPIRITUÁLIS ÉNÜNK
Éterikus testünk (élet testünk), asztrális
(érzelmi testünk), mentális (gondolati
testünk), kauzális (oki testünk). A teremtés
maga kulcsszavakban. 

A témákról és az elõadássorozatról bõvebb
információ: Hodalik János természet- és
lélekgyógyász, 06-30-478-7119

Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési Ház.
Belépõdíj 500 Ft
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18 zöldpont

Pusztítóbb, mint egy háború

Napjainkban a média kizárólag a H1N1 vírussal fog-
lalkozik, nem mintha ez lenne az egyetlen és legnagy-
obb problémánk, hiszen itt van például az AIDS, amely
Európa keleti részén is folyamatosan terjed, de úgy
tûnik, jelenleg egyik pénzügyi és gazdasági csoportnak
sem érdeke, hogy ezt a fenyegetõ kórt a köztudatban
napirenden tartsa.

December 1. az AIDS világnapja, amelyet immár nálunk is 20.
alkalommal rendeztek meg. Idén a Civil AIDS Fórum az Erzsébet
téri Gödörben rendezett programot, ahol szakértõk beszéltek
errõl a milliókat érintõ betegségrõl és más halálos társairól. 
A betérõk ingyenes szûrésen is részt vehettek. „Ha a »Védd
magad« jelige nem elég meggyõzõ, akkor a többiekért menjünk
el egy ilyen vizsgálatra!“ – volt a szlogen.
A '80-as évek elején bukkant fel ez a nagy nyilvánosságot kapó,
gyógyíthatatlan betegség, és azóta igen „fényes“ karriert futott
be, hiszen 30 millió AIDS-fertõzött él jelenleg a világban, és 30
millióan már belehaltak. A megbetegedések nagy része
Afrikában és Délkelet-Ázsiában van, de azért mindenhol szedi
áldozatait a kór. Nem is kell olyan messzire menni: Romániában
az egészségügyi rendszer hibájából több mint 15 000-en fer-
tõzõdtek meg, és ezeknek a nagy része gyermek. Ukrajnában
most nõ fel az a generáció, amely szintén gyerekként kapta
meg az AIDS-et, és most szülik a fertõzött gyerekeket.
– Egy ország tönkremehet ebben a betegségben – mondta
elõadásában dr. Újhelyi Eszter, a Szent László Kórház szakértõ-
je. Magyarországon több mint 500 embert kezelnek AIDS-el, és
ez több mint egymilliárd forintba kerül évente az államnak.
Romániában ez az államot terhelõ összeg 20 milliárd forintnak
felel meg, Ukrajnában pedig minden 90 ember között van egy
fertõzött. Persze a fejlettebb országok is küzdenek ezzel az
immunhiányt okozó vírussal: Angliában fõként nõk az érintet-
tek, méghozzá a bevándorlók, akik legtöbbször terhesen
érkeznek az országba az ellátás reményében. Svédországban
rohamosan emelkedett mostanában az AIDS-esek száma, fõként
a homoszexuális bevándorlók miatt.
A járványnak sehol a világon nincs vége, a szakértõk szerint
még mindig öt új fertõzés jut két, kezelést megkezdõ emberre.
Az eredmények arra utalnak, hogy az új HIV-fertõzöttek aránya
sok országban emelkedik, többek között Kínában, Indonéziában,
Kenyában, Mozambikban, Pápua Új-Guineában, Vietnámban,
Ukrajnában és Oroszországban – itt a legsúlyosabb problémát
az injekcióban beadott drogok jelentik, állítják a felmérések.

Kéri Ildikó

„Életünk olyan, amilyen-
né gondolataink teszik.“
(Marcus Aurelius)

Várja az olvasók
észrevételeit, téma-
javaslatait  
a Zöldpont rovat
szerkesztõje: 
Kéri Ildikó 
tel.: 30/319-9634
e-mail: ujsag@szevi.hu

ZÖLD 
ünnepeink
decemberben

1. AIDS-ellenes világnap
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 1988-ban nyilvánította világ-
nappá. 
1. A békéért bebörtönzöttek
nemzetközi napja
A világ békemozgalmainak aktivistái
minden év december 1-jén tiltakoz-
nak az igazságtalanul bebörtönzöttek
szabadon bocsátásáért.
1. A magyar rádiózás napja
3. A fogyatékos emberek
nemzetközi napja
Az ENSZ kezdeményezte, hogy felhív-
ja a figyelmet a betegség, baleset
vagy katasztrófa következtében 
fogyatékossá válók problémáira. 
6. Mikulás  
Szent Miklós püspök emlékére.
9. Labdarúgás világnapja
A FIFA az ENSZ fennállásának 50.
Évfordulójáról e világnappal szeretne
megemlékezni (1995).
10. Emberi Jogok napja 
1948. december l0-én az ENSZ-köz-
gyûlésen elfogadták az emberi
jogokról szóló egyetemes nyilatkoza-
tot. Ennek emlékére az 1950. decem-
ber 4-i ENSZ-közgyûlés nyilvánította
világnappá. 
14. A megvilágosodás világnapja
16. A magyar kórusok napja
18. Kisebbségek napja
1995 óta tartják e napon
Magyarországon a kormány
elhatározása nyomán.
26.  Szent István ünnepe
A 35-ben vértanú halált halt
keresztény diakónus a téglavetõk,
általában az építõmunkások és a szer-
papok védõszentje. 
29. Szent Tamás ünnepe

Legyen zöldülõ karácsonyunk!

Legyünk környezettudatosak a téli ünnepek idején is! Évrõl
évre tapasztalhatjuk, hogy fõleg a karácsonyi és újévi
ünnepek alatt mértéktelen a pazarlás és hatalmas a szemét-

termelés. Érdemes az ünnepekre való felkészülés elõtt nyugod-
tan leülni, átgondolni és átértékelni fogyasztási és ajándékozási
szokásainkat. Ha erre minden egyes háztartásban hangsúlyt
fektetnének, olyan pozitív folyamatok indulhatnának el, 
amelyek jótékony hatással lehetnének környezetünk állapotára
és az egyén szemléletformálására egyaránt.
Az ünnep az örömteremtés ideje. Az örömteremtésnek többféle
módja van, nem csupán az ajándéktárgyak megvásárlása és
átadása. Materialista világunkban a többség, ha ajándékra gon-
dol vagy ajándékról beszél, azt kizárólag tárgyi formában tudja
elképzelni. Az emberek egyre inkább elveszítik azt a ké-
pességüket, hogy örülni tudjanak olyan csodáknak, mint például
gyerekeikkel együtt játszani, barkácsolni, együtt énekelni,
kirándulni, éjszakai túrákra menni, madarakat és különféle
erdei állatokat közösen meglesni. Pedig életünkben ezek azok
az igazi örömélmények, amelyekre hosszú évekig emlé-
kezhetünk. A mai rohanó, stresszes életvitel mellett kevesen
tudják megengedni maguknak, hogy saját készítésû, idõ- és
munkaigényes ajándékkal lepjék meg szeretteiket.
Sohase ajándékozzunk „bármit“, csak azért, hogy adjunk
valamit. Derítsük ki, hogy mivel szerezhetünk örömet, az lehet
egészen egyszerû dolog is, de legyen személyhez szóló! Fontos
azonban, hogy vásárláskor ragaszkodjunk bizonyos szempon-
tokhoz. Ne vegyünk sok ajándékot, és ne vegyünk nagyon
drágát! Ne vásároljunk mûanyag tárgyakat és játékokat!
Törekedjünk arra, hogy minden természetes anyagból legyen,
és egyszerû, természetes csomagolásban.
Próbáljunk néha elvonatkoztatni a tárgyaktól, hisz szép ajándék
lehet egy gondosan elkészített hangulatos vacsora, egy közös
színház- vagy koncertlátogatás. Készítsünk ajándékba tortát,
szépen dekorált mézeskalácsot, egy általunk varrt karácsonyi
abroszt vagy festett üvegtálat. Írhatunk mesét gyermekünknek
vagy egy szép karácsonyi történetet szép rajzokkal. Talán így
egymást is nevelhetjük arra, hogy az örömforrás nemcsak a tár-
gyakban van, és elsõsorban nem a tárgyakban van. 
Téli ünnepnapjainkon töltõdjünk fel, merítsünk erõt a ter-
mészetbõl. Fedezzük fel az erdõk titkos téli csendjét, amihez
fogható nincs, szánjunk rá idõt, és szánjunk idõt egymásra,
embertársainkra, hisz tagadhatatlan, hogy a kékbolygó egyik
legnagyobb csodája maga az „ember“.

Valamennyi kedves olvasónak 
áldott, békés és zöldülõ karácsonyt kíván 

Kéri Ildikó, a „Zöld pont“ rovat szerkesztõje

Egy barátságos
iskola 

az erdõben
A Dunakanyar Erdei Általános Iskola a
történelmi múltjáról híres Visegrádon, az
Apátkúti-patak völgyében található. Az
égerfákkal szegélyezett patak, a közeli
erdõ tanórai és szabadidõs foglalkozá-
saink kedvelt helyszíne. A hegyoldalba
észrevétlenül belesimuló iskolaépület,
füves erdei tornapálya, a gyönyörû ter-
mészeti környezet és a kis létszámú osztá-
lyok a gyerekek számára ideális fel-
tételeket biztosítanak a tanuláshoz, a
szabadidõ egészséges és tartalmas
eltöltéséhez.
Tanulóink Esztergom és Pomáz  közötti
településekrõl érkeznek, utazásukat
Szentendrétõl iskolabusz segíti. Hagyo-

mányos 8 évfolyamos iskolánk minden-
napjait a környezeti nevelés, az ökoló-
giai szemlélet alapján szervezzük. Jelen-
tõs órakeretet biztosítunk a gyerekek
mûvészeti nevelésére, a képességek
széleskörû kibontakoztatására. Legje-
lentõsebb eredménynek a családias
légkört, a bizalmat és az együttmûködést
tekintjük.
2009. szeptemberétõl EMELT SZINTÛ
ANGOL NYELVTANÍTÁSSAL bõvítettük
kínálatunkat. Már elsõ osztálytól játé-
kosan tanulják a gyerekek az angolt.
Beszédközpontú módszertanunk elsõd-
leges célja a nyelv gyakorlati használatá-
nak a megtanítása, melynek eredmé-
nyeként a jól megértett, alaposan be-
gyakorolt részismeretek készséggé vál-
nak, nagyobb egységekké szervezõdnek,
lehetõséget biztosítva az újabb és újabb
ismeretek befogadására. A magas óraszám
lehetõséget nyújt arra, hogy a törzsanyag
elsajátítása mellett legyen idõ a külön-

bözõ kreatív, készségfejlesztõ felada-
tokra, amelyeket a gyerekek jó hangulat-
ban, játékosan oldanak meg, mialatt
észrevétlenül és nagyon sokat tanulnak.
2010 februárjától minden szerdán Breki
Béka Erdei Tanodájába hívjuk és várjuk a
középsõ- és nagycsoportos óvodásokat
szüleikkel – játékos angol foglalkozásra,
szülõi beszélgetésre szakemberekkel,
madarászkodásra, kirándulásra, íjász-
kodásra.
Ha szeretné, hogy gyermeke szeressen
iskolába járni, személyisége is fejlõdjön,
és emellett korszerû tudást sajátítson el,
keresse iskolánkat. 

Nyílt napunkat február 17-én, 
szerdán tartjuk.

2025 Visegrád
Apátkúti-völgy

Tel./fax: (26) 397-430

Látogasson el Hozzánk!
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Amint lehet, újra megpróbáljuk…

Sokat gondolkodtam, miként értesítsem barátaimat, ismerõseimet, hogy (egyelõre) nem lesz
több kiállítás az Anonymusban. Végül a legegyszerûbbet választottam: megírom e lap hasáb-
jain.

Tényszerûen a történet. Az ok: elért minket is a válság. Az okozat: szünetelnek a kiállítások. A
tény: újra kezdjük, amint lehet.
Mikéntek és miértek helyett csak egy kis visszatekintést szeretnék. Öt év alatt közel hetven kiál-
lítást rendeztünk meg a Honvéd Kulturális Együttessel karöltve. A Kárpát-medence minden
tájáról járt nálunk kiállító, rendeztünk tárlatot amatõr, elsõ kiállítós mûvészeknek, október 23-
án éjfélkor „Kossuth téri fiatalokat“ csábítottunk el, ünnepelni, méltón, alázattal, szeretetben.
Minden év augusztusában Doszkocs Zsuzsa kiállítása jelentette a „nagy eseményt“ számunkra, az
õ sugárzó szeretete, csodálatos egyénisége töltött fel minket a folytatáshoz.
Egyszer a kiállító szerénysége jelezte felénk, hogy a mûvészet mély alázatot is követel, másszor
harsogó sokszínûségét mutatta meg nekünk fiatal mûvészeti csoportok alkotásain keresztül.
Losonci Miklós kiállítás-megnyitó beszéde, fiatalos lendülete az örök fiatalságot, Vass László
intarziaképei a mûvészet teremtõ erejét hozta el kis éttermünkbe.
Sok örömet és szeretetet kaptunk a mûvészek és alkotásaik által az öt év alatt. Így karácsony
közeledtével ezt a sok szeretet felidézve kívánok mindenkinek: Áldott Karácsonyt és Békés
Boldog Új Évet! Amint lehet, újra kiállítunk…                                               Eckensberger Zsolt

Lesz-e még ArtUnio Galéria Szentendrén?
Zarubay Bence, az ArtUnio Galéria vezetõje a galéria múltjáról, jelenérõl és kitud-
jalesz-e jövõjérõl

Atörténet kezdete 2003-2004 fordulójára nyúlik vissza, amikor egy reklámügynökségnél
dolgoztam Vladár Csabával, akinek volt egy jó barátja, Fliegauf Ágoston, és úgy hozta a sors
– amivel vannak így néhányan a szakmában –, hogy elegünk lett a megélhetési bûnözés-

bõl, és azt mondtuk, csinálunk saját irodát. Óbuda környékén olyan elképesztõ árakkal szem-
besültünk, hogy Szentendrével próbálkoztunk. Siker! A Bogdány utca 64. annyira megtetszett,
hogy rögtön ki is béreltük. Eleinte grafikai stúdió és értékesítési galéria mûködött itt, ahol
helyet kaptak régiségek és kortárs mûvészeti alkotások, köztük saját munkáink is. Két év után be
kellett látnunk, hogy rézkarcokat, régiséget értékesíteni képtelenség, mert kiesik a város belsõ
vonzáskörébõl. Ekkor kezdtünk el a tetõtérben befektetési esteket, fogadásokat tartani olyanok-

nak, akik szerettek volna képeket
venni, illetve különbözõ oktatások-
nak is helyet adtunk. Csatlakozott
hozzánk Laár Balázs festõmûvész, aki
rajz- és festõoktatást tartott, és a mai
napig az alapítvány egyik kurátora.
Kosaras Renáta személyében jött a
felmentõ sereg, aki vállalta, hogy a
mûködéshez szükséges pénzeket
összeszedi, nekem pedig csak a ga-
léria vezetésével és a grafikai mun-
kákkal kell foglalkoznom. Ez jó is volt
egy darabig, de minden jónak vége
van egyszer: a támogatók elmaradoz-
tak, velük együtt a pénz is. Megint ki
kellett találni valamit: a nyári
elõkészítõ tábor olyan jól sikerült,
hogy a következõ fél évet túléltük.
Ezekre az alapokra helyeztünk ezután

egy nonprofit alapítványt, aminek az elnöke Vidák Anna lett, a kurátorok pedig Bólya Kriszta,
Laár Balázs és jómagam. Pályázatot írtunk ki fiatal képzõmûvészeknek, hozzák a saját melóikat,
s ha úgy ítéljük meg, ingyenes kiállítási lehetõséget kapnak a galériában. Nyolc-tíz emberre gon-
doltunk, de nagy meglepetésünkre negyvenöten gondolták úgy, hogy kipróbálják magukat. Ezen
felbuzdulva alakítottunk ki egy mûvésztelep mûködéséhez alkalmas tereket. Ha valaki nem
mûvész minõségében jelent meg, akkor az épület hostelként üzemel. Jelen voltunk a civil szi-
geten nagy sikerrel: míg a nagyobb koncertek elõtt rengetegen rajzoltak, festettek a sátrunknál.
Muszáj volt valami gazdasági tevékenységbe kezdeni, ezért minden hónapban két hetet a fiatal
képzõmûvészeknek szántunk, a második két hétben pedig értékesítettük az alkotásokat. Csakhogy
a galéria év eleji apró adóssága igen nagyra duzzadt, ezért egy jótékonysági árverést hívtunk
össze, amelyen idõsebb-fiatalabb mûvészek szerepeltek alkotásaikkal. Külön köszönet a Forgács
Társaságnak, akik egybõl jöttek, segítettek. Sok ötletet is kaptam tõlük, szívesen dolgoznék
velük. Az árverésbõl nagyjából annyi pénz jött össze, hogy januárig ki tudjuk húzni.
Szeretném ezt a galériát kis szentendrei mûvészeti központtá tenni, de ehhez társak kellenek.
Hasonlóan lelkes emberek, akik legalább annyi lehetõséget látnak benne, mint én.

Lejegyezte: Barnás Máté

Bemutatjuk a Szentendrei
Szalont

Örvendetes a civil szer-
vezetek mûködése, új-
szerû a Szentendrei

Szalon tevékenysége. A Pest
Megyei Könyvtár Szántó
Piroska-termében kéthetente
találkoznak különbözõ érdek-
lõdésû emberek, s önmaguk
és a város épülésére gyara-
pítják ismereteiket, váltanak
tisztázó eszmecseréket. Jó
hangulatban, kellemes lég-
körben bõvül az alkotó
együttmûködés. A Szalon 
hölgytagjai teával és apró-
süteményekkel kedvesked-
nek, az elõadásokat élénk vita
követi, sokszor órákig együtt
beszélget a társaság, köztük
orvosok, tanárok, közgazdá-
szok, jogi szakemberek, mû-
vészek, az iparban és a ke-
reskedelemben dolgozó
szentendrei polgárok. Nö-
vekszik az érdeklõdés, az
egyes programokon húszan-harmincan vesznek részt. A közös
alkotásban egyre inkább baráti együttessé válik a társaság,
mely nyitott: senkit sem hív, mindenkit vár. Az eszmecserék is
hazai problémáinkat tárják fel, de kitekintenek a nagyvilágra
is: jó közérzetben bõvülnek jogi, közgazdasági, mûvészeti,
történelmi ismerteink, hallhattunk elõadásokat az aranybul-
láról, állampolgári ismeretekrõl, Árpád-kori pénzérmékrõl, a
bankok világáról, a matematikáról, az etológia kérdéseirõl. 
A nyitányt Katona Tamás nagyszerû elõadása vezette be az
egykori magyar szalonok életérõl. Felvetõdtek építészeti prob-
lémák, a határainkon túl élõ magyarság gondjai, a XXI. századi
zene és grafika új árnyalatai, lehetõségei és eredményei.
Gondolatokat ébresztett az egyes találkozókon Ligeti Imre,
Boross Péter, Benedeczky István, Nyáry László, Debreczeni István,
Bakos Lehel, Jármy Elemér és mások. Minden sorra kerül, a
kõbányai sörgyár országos fontosságú eredményeitõl az atom-
kor rejtélyéig. Milyen lesz a jövõnk – arról is beszélgetünk
hamarosan, és a szentendrei mûvészet lehetõséget is megvi-
tatjuk. 
Csöndben peregnek az események. A Szentendrei Szalon meghív-
ta tudósainkat, több száz akadémikus, egyetemi tanár látoga-
tott városunkba, ahol Jármy Elemér nagyszerû felkészültséggel
mutatta be a vendégeknek Szentendre nevezetességeit. A kitûnõ
vendéglátásról a Magyar Kereskedelmi Bank pazar nagyvon-
alúsággal gondoskodott. Elõadásaikkal, hozzászólásaikkal
erõsítik a a szalon alkotó életét Ligeti András, Vetési Kálmán,
Kutlán András, Listárné Bernáth Kinga, Németh András és a
könyvtár igazgatója, Biczák Péter. A Szentendrei Szalon állandó
tagjai mellett várja vendégeit országos körbõl és egyre több a
szövetségese, mely e civil szervezet értékteremtését biztosítja.
Mindeni egyformán fontos ember a társaságban, mégis primus
inter peres kiemelkedik Terjék Aranka önzetlen szorgalma a
kellemes közérzet megteremtésében és prof. dr. Gyarmati G.
Péter, aki a létrehozója a szalonnak, irányítója, és hallatlanul
ügyel arra, hogy a különbözõ véleményeket, szemléleteket
egyeztesse. Õ egyetemi tanár az Egyesület Államokban, s
szerénysége nem tudatta, mi közreadjuk: idén, 2009-ben a
Cambridgei Nemzetközi Biográfiai Központ a Tudomány
Halhatatlanainak Csarnokába választotta a kitûnõ matematikus
tudóst, és a szekció vezetésével bízta meg. Oklevelet és érmet
küldött Szentendrére, ez a kitüntetés személyében õt,
Szentendrét, a magyar kultúrát is e magas elismeréssel bõvíti
és gyarapítja.

Losonci Miklós

prof. dr. Gyarmati G. Péter



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 45. SZÁM • 2009. DECEMBER 18.

20 kultúra

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! 
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

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

TÖLTSE VELÜNK A SZILVESZTERT!
Svédasztalos vacsora (welcome drink, hideg
elõételek, saláták, malacsült pezsgõs párolt
káposztával, hagymás törtburgonyával, csáki 
rostélyos vajas galuskával, gyömbéres csirkemell
rostonsült zöldségekkel, desszert - édes vegyes
ízvilág, éjfélkor korhelyleves, lencsefõzelék, 1
pohár pezsgõ), élõzene (Kristály Band)
fergeteges hangulat 
– Szilveszteri Bál a budakalászi Faluházban 
(2011 Budakalász, Szentendrei u. 9. 
www.faluhaz.hu) 
Kapunyitás: 19 órakor (Belépõ 9900 Ft/fõ).
Jegyek a Faluházban kaphatóak.

Bármikor megszólalhat egy hang-
szer. Amúgy is bárki keze ügyé-
ben van a ház minden pontján.

A kertben, a folyóparton, kirándulá-
son is szól, beivódik, vérré válik. Zene,
ritmus, a muzsika magától értetõdõ
természetessége. Mint a víz, a levegõ.
Beszívni, kifújni, észre sem venni, hogy
lélegzünk A tánc és a dallamok.
Önfeledtség és szigorúság. Mérték és
szenvedély. Szilaj iram, nagycsöndû
megállások, s egy, ami kétségtelen:
aki zenére született, zenében élt és
nevelkedett, az nemigen lehet más,
mint zenész. És ha jó, tiszta, auten-
tikus zenén nevelkedett, akkor hát
olyan zenész. Bármit tesz: kutatja akár,
új életre kelti, átadja rég messzibe tûnt
emberek üzenetét, pillanatra sem sza-
kítva meg a láncot, amelynek szemei
évszázadok óta kapaszkodnak egymás-
ba. A lánc végigkígyózik korokon és
országokon, nem ismer határokat,
tilalmakat. Egyszerû dolog ez: lépj
közelebb, csimpaszkodj bele, aztán te
is nyújtsd ki a kezedet annak, aki meg
akarja fogni. Nem nagyképû ars poeti-
ca, nem tudomány – maga az élet.
Befogad, nem utasít el, közel enged
magához. Mindenkinek van helye:
lehet magyar, belga, szerb, makedón,
mindenki ott lehet, ha tudja, hogy
zenéjével küldetést teljesít, átvívén
azt a túlsó partra, ha szeret kólózni,
együtt énekelni, „csak úgy“ jól lenni…
Mihály, Miroszláv, Áron, Gábor, Kál-
mán, Ferenc, † Károly… Attila, Dávid,
Áron, Benjámin, Salamon. A Vujicsics.
A Söndörgõ. 
Apák és fiúk. Testvérek, unokatest-
vérek. Jó barátok, tele hittel és derû-
vel. Összetartozóan, õrizve és újat
teremtve. 

A „gyerekek“ zenekara
A Söndörgõ immár csaknem tizenöt éve
alakult. Honlapjuk – feltétlenül néz-
zék meg! – hozzájuk illõen pörgõs,
friss, gazdag. Majdhogynem dokumen-
tarista együttes-történettel, rövidke
életrajzokkal, pedáns többes szám

egyes személyû beszámolóval tanul-
mányaikról, közös életükrõl. Aztán:
megszámlálhatatlan koncert fel-
sorolása, itthon és külföldön, a Vidor
Fesztiváltól Kapolcsig, a Müpá-ig vagy
a Millenáris Fogadóig; a Queen
Elizabeth Halltól a Mesterségek
Ünnepéig és az ifjúsági koncertsoroza-
tokig, táncházakig, sok más külföldi
fellépéssel tarkítva, a Vujicsiccsal vagy
magukban, együtt nagynevû vagy épp
pályakezdõ zenészekkel – tartok tõle,
hogy az egész cikk terjedelme sem
volna elegendõ a jeles alkalmak fel-
sorolására. Mégis. ebben az évben több
olyan sikert könyvelhettek el, ame-
lyeknél muszáj egy kicsit tovább
elidõzni. Például, hogy a Söndörgõ ez
év 19. hetében felkerült a MAHASZ heti
Top 40 album eladási listájára az Oj
Stari és az Oj Javore lemezzel; majd a
zenekar felröppent a Songlines (a világ
legismertebb zenei szaklapja) „Top of
the World“ listájának 2. helyére, ami
szintén  rendhagyó jelenség az addig

arrafelé kevéssé ismert zenekarok
esetében. A helyezést az együttes új
lemeze érdemelte ki, amelyet a
zseniális makedón zenésszel, Ferus
Mustafovval együtt készítettek (Sön-
dörgõ and Ferus Mustafov: In Concert).
E lemezükrõl a brit fRoots magazin
ismert kritikusa, Garth Carthwright
egyáltalán nem a megszokott angol
szenvtelenséggel nyilatkozott.
Szó, ami szó, lassacskán világhírûek,
mégis mentesek minden allûrtõl, olcsó
népszerûség-hajhászástól. Szívbõl ját-
szanak, könnyedén és vidáman, ám erõs
belsõ törvények szerint. Tizennégy éve,
amikor elkezdték beírni a nevüket a
magyar és nemzetközi népzene törté-
netébe, még szinte kamaszok voltak.
Ma méltó partnerei az emberöltõn át
muzsikáló zenészeknek, de hál' Isten-
nek még érzõdik rajtuk a kölyökkor vir-
goncsága. Hihetetlenül dinamikusak,
energiájuk elpusztíthatatlan. 
Általában „csak egy tamburazenekar-
nak“ titulálják magukat, aztán az elsõ

percektõl lenyûgözik a mindenkori (és
minden korú) közönséget hangszeres
virtuozitásukkal, kedvességükkel, hi-
hetetlen iramukkal.
Szerintem garabonciások. Ide-oda
repítenek bennünket, majd olyan
szépen tesznek le egy nyugodt, békés,
hazavezetõ útra, hogy nem is igazán
tudjuk: õk álmodtak-e bennünket, vagy
mi õket.

Nem zárhatom másképp: Petrovics Emil
írt egy gyönyörû szöveget néhány éve
az Oj Javore  lemez kapcsán –   le-
hetetlen nem idézni, ha a Söndörgõrõl
esik szó. 
„Õrzik a tüzet rendületlenül, pedig nem
fenyegeti õket büntetés; több mint két-
száz esztendeje. Egy olyan hazában,
amely befogadta õket, ezer évnél régeb-
bi szavaikkal, dalaikkal, hitükkel,
aranyokban csillogó templomaikkal. A
legifjabbak is tudják a titkot, s a jávor-
fa hangjával és lángjával felgyorsítják
ereimben a vér áramlását. Pomáz és
Szentendre lankáin a Pilis öleli és védi
a távoli Balkán szerb és makedón lük-
tetését, a férfiak örömét, a szerelmes
lányok és aggódó, gyászoló asszonyok
bánatát, a dudák, tamburák, furulyák,
pásztorsípok, harci dobolások hangját.
Tíz éve álltak össze a legfiatalabbak,
még szinte gyerekek, dübörögték a
kólót, s hangszereket vettek a kezükbe,
az apák állítgatták kezüket, igazították
ajkukhoz a fúvókákat, tanították a dalok
gazdag hajlítgatásait, szövegeit.  Éppen
úgy, mint a nagyapák, õsapák. Az
újszülöttet Söndörgõnek keresztelték, a
névadó apa a Vujicsics Együttes. A fiúk
megtanultak mindent, széttekintettek
a világban, odafordultak az õket elbo-
csátó, vagy épp elüldözõ õshazához,
felfrissítették és még magasabbra lob-
bantották a tüzet. Boldog vagyok, ha
hallgathatom ezt a csikó-csapatot, az
öröm és fájdalom könnycseppjeit csak
nehezen tudom elrejteni. Hiszem, hogy
mindenki így lesz vele, ha elindul a
korong forgása, a lemez-kóló. “

Horváth Judit

y

www.sondorgo.hu

A Söndörgõ Együttes



Bécsi anzix

Váratlan csípõs hideg, szél, ónszínû felhõk Bécs felett,
amikor a Musica Beata kórus két autóbusza megérkezik,
hogy a Rathaus adventi koncertsorozatán fellépjen. Óriási

tömeg hömpölyög az utcákon (nagyjából a háromnegyede ma-
gyar) – az adventi vásárra jöttek, szinte több magyar szót hal-
lani, mint Budapesten. Pompásan kivilágított terek, fénybe
öltöztetett fák, minden sarkon puncsot lehet inni, rum- és
gyümölcsillat. A császárváros hû önmagához, szeret és tud
ünnepelni.

A Városházán – régi hagyomány szerint – a négy adventi
hétvégén kórusok köszöntik a közelgõ karácsonyt, naponta
nyolc órán át. Vidám nemzetközi találkozó ez: harminc per-
cenként váltják egymást az európai országokból meghívott
énekkarok. Tiroli népviseletben, kaftánban, nagyestélyiben,
matrózblúzban vagy akár vidám pólókban lépnek fel. Az oblig-
át karácsonyi dalokon kívül népzenét, egyházi mûveket, gospelt,
hangszeres mûveket adnak elõ kamarakórusok vagy épp százfõs
együttesek, csengettyûkkel, hárfával, szaxofonnal, õsi hang-
szerekkel kísérik. 
A nagyterem gyönyörûen díszített, zöld, arany és vörös,
állandóan váltakozó, hihetetlenül fegyelmezett közönséggel. A
szentendreiek, szintén ha-
gyományaikhoz híven színes,
valódi karácsonyi hangulatú
mûsort adnak elõ. Mintha még
a közönség folyamatos áram-
lása is alábbhagyna egy kis
idõre, s minden mû elhangzása
után nagy taps. 
Még egy pillanatra a vásári for-
gatag, immár szállingózó hó-
pelyhek. Indulás. Lassan eltûn-
nek Bécs fényei. Vége a nap-
nak, a kórus hazafelé tart. Auf
Wiedersehen, Bécs!              

h.

kultúra 21
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 45. SZÁM • 2009. DECEMBER 18.

Zenés ünnepi kínálat az Új Mûvészben

Éttermünk külsõleg és belsõleg megújult,
de a felújítás után is változatos étel-,
italkínálattal, és – péntek esténként –

zenés mûsorokkal várjuk a betérõket, ahol
általában belépõ nincs, a jó hangulat viszont
garantált! Mottónk lehetne az alábbi idézet az
ismert dalszerzõ párostól: „Hát kéne egy kocs-
ma, egy kocsma már végre, Ahol csak engem,
engem szeretnek, Minden köröttem forog…“
(Bereményi-Cseh). Hívhatják ezt a helyet
étteremnek, kávéháznak, pubnak, bisztrónak
vagy kocsmának, a lényeg , ami benne van… –
és ez most nálunk péntekenként a zene és a
társaság együttes jó hangulata.

Decemberi zenés programjaink kapcsolódnak a
közelgõ ünnepek hangulatához, ezért reméljük,
hogy már 18-án este vendégül láthatjuk
Önöket! A Dumtsa utcai adventi forgataga után
töltsék velünk az óévbúcsúztatás és újév-
köszöntés felhõtlen perceit is!

December 18. péntek 20 óra
MARTINA LUTHER KING AKUSZTIKUS DUÓ

Király Martina több évig énekelt a Jazz Quartett,
illetve az Anselmo zenekarokban, de az utóbbi
idõben szóló és duó formációban is talál-
kozhatunk dalaival. „A dalaim nagyon külön-
bözõek, mégis van egy egységes arculatuk: min-
degyik által vágyom arra, hogy boldog legyek a
zenémtõl, és másokat is boldoggá tegyek vele.“
Teszi ezt több zenei stílust magába olvasztva,
de lényegét tekintve „a lélek hangjain szólva“.
Így közelítenek a közönséghez zenésztársával
Rácz Krisztián gitárossal. Bár Martina énekelt
már több ezer ember elõtt, különbözõ rádióál-
lomások játsszák a dalait, de a legkisebb közeg-
ben is mindig elbûvöli közönségét. Kará-
csonyhoz közeledve, reméljük, zenén át köz-
vetített üzenetük minél több betérõhöz elér
ezen az estén is

December 31. SZILVESZTER
Ezen a különleges napon szeretnénk nemcsak a
pezsgõspoharakat, hanem az itt szilveszterezõk
kedvét is a felhõtlen szórakozás pezsgésével
feltölteni! Kínálunk ehhez ínyenc ünnepi menü-
sort a jó italok mellé, és az Indián Joe baráti
társaság közremûködésével olyan élõzenét, ami
már más alkalmakkor is táncos jókedvet
teremtett. Mostani felállásuk egyedi, zenei
összeállításuk pedig külön erre az alkalomra
készült.
Az est a vacsorával és az egész estés élõ zené-
vel: 9000 Ft. 
Nyitás: 21 órakor, zárás: január 1 hajnala… 
(Részletek honlapunkon: www.ujmuvesz.hu)

MÛVÉSZ ÉTTEREM
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 7.
Asztalfoglalás: (26) 311-484

ujmuvesz@ujmuvesz.hu

November utolsó vasár-
napján különleges él-
ményben volt részem. A

színpadon a Dohnányi Zene-
kar, a Budapesti Akadémiai
Kórus Társaság, három tradi-
cionális japán dobos, djembé
és darbuka játékosok, indiai
és klasszikus énekes szólisták,

Endi a rock dobos és Havasi
Balázs zongoramûvész adták
elõ Havasi szerzeményeit. A
mûfaj, amit hallhattunk, át-
menet a kortárs és a populáris
zenei irányzatok között: di-
namikus, erõs érzelmi töltésû,
hatalmas virtuozitással elõ-
adott lendületes zene. Fel-
fedezhettünk benne bartóki
elemeket és különbözõ népek
zenei stílusjegyeit. 
A nagyszabású koncert egyik
legnagyobb értéke a hangsz-
erelés. A nagyzenekarra, kó-
rusra, szóló hangszerekre és
szólistákra írt mûvek lenyû-
gözték, a dobok szuggesztív
hatása pedig lelkesítették a
hallgatóságot. 
Havasi Balázs zeneszerzõként
jól ismert, melyet az eddig
kiadott négy albuma is bi-
zonyít. A 12 elõadott mû jól
átgondolt koncepció alapján
felépített világrekord kísér-
letet övezett. A bekamerázott

és kivetítõvel felszerelt szín-
pad a távol ülõk számára is
érzékelhetõvé tette, amint
Havasi Balázs a Guinness Re-
kord Bizottság által megadott
kitételt az „azonos billentyû
egy percen belüli 200 le-
ütését“ hajtotta végre.
A mûvész a zenemû közepére
komponált virtuóz mutatvá-
nya során, a két sípszó által
kijelölt egy percre koncen-
trált, majd egy íven átvezetett
befejezéssel változtatta a tel-
jesítményt mûélvezetté. A je-
lenlévõ bírálóbizottság a lassí-
tott felvétel alapján végzett
vizsgálata alapján megállapí-
totta: „Havasi Balázs egy
percen belül 498 alkalommal
ütött le egy és azonos billen-
tyût!“
A hallgatóság állva tapsolta
vissza a zongoramûvész-zene-
szerzõt, aki frenetikus gyor-
saságú Weiner Rókatáncával
köszönte meg szponzorainak

és nagyszámú közönségének a
megtisztelõ érdeklõdést mû-
vei és elõadása iránt.
Havasi Balázs klasszikus zenei
elõadóként számos európai
városban koncertezett, több
zongoraversenyt is megnyert,
köztük a Yamaha Piano Con-
test nemzetközi zongora-
versenyt. 2006-ban Belgrád-
ban, 2007-ben Szarajevóban
játszott 25 000 ember elõtt,
2009 májusában Dubaiban
adott ízelítõt virtuóz mûvé-
szetébõl.
Büszkeséggel tölt el, hogy
Havasi – bevallása szerint –
vonzódik a különleges at-
moszférájú Szentendréhez, és
klubélet keretében is szereti
megcsillantani tudását, örö-
met okozni az értõ közön-
ségnek. A Café Rodin Galéria
törzsközönségének eddig két
alkalommal volt vendége.

Kanyó Erika

Guinness Rekord a Zeneakadémián
Havasi Balázs a világ leggyorsabb kezû zongoristája



Szentendre, egyik legszebb részén asz-
faltos utcában 90 nöl-es, összközmûves
telek 12 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
605-7199.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

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

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

A Rózsakertben garázs hosszú távra
jutányosan kiadó. Tel. (26) 300-910.

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

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

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

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Családi ház eladó, telekkel. Tel. 06-30-
240-9842.

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

A Szmolnyicán sorházi lakás, sze-
parált kerttel eladó. Nappali + 3
hálószoba, garázslehetõség. Tel. 06-
20-912-5516.

AAAADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe az
egyiptomi vízipipák, reális áron, nagy
méret-, típus- és színválasztékban. A
Tobacco dohányboltban a vízipipához
szükséges összes kiegészítõt, vízipipa
dohányok széles választékát megtalálja.
Szivarok, magyar, olasz, cseh gyökér-
pipák, dohányzási kellékek, több mint 50
féle hagyományos pipadohány közül válo-
gathat. Szolgáltatásaink: mobiltelefon
töltés (online), GLS csomagpont – cso-
magfelvétel, öngyújtótöltés. Tobacco
Dohánybolt, Péter Pál utca 3. Tel. 06-20-
316-7743. Nyitva minden nap 11-tõl
18.30-ig.

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

www.agynemuhuzatok.hu. Minden meg-
rendelõ ajándékot kap! Karácsonyi
ajándékutalvány kapható.

Ezüstfenyõ! Kb. 1 m-es gyökeres ezüst-
fenyõ cserépben a termelõhelyen kivá-
lasztható, illetve megvásárolható, kiszál-
lítással Szentendre, Levendula utca 3
szám alatt. Tel. 06-20-542-6737.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szentendrei marketing irodánkba kere-
sünk asszisztenst. Ha felhasználói szin-
ten értesz a számítógéphez, precízen dol-
gozol, jó a problémamegoldó képességed
és szívesen dolgozol gyakran feszített
tempóban, érdemes hozzánk pályáznod.
Családias légkört, változatos, önálló iro-
dai munkát kínálunk.
Önéletrajzodat küldd a csiby@instore-
team.hu-ra vagy a 2000 Szentendre pf.
284. címre.

4 órás délutáni elfoglaltsággal nyugdíjas
takarítónõt keresünk. Erkölcsi bizonyít-
vány szükséges. Tel. (26) 301-673.

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

A Duna House szentendrei és csil-
laghegyi irodája keres értékesítõket,
kiemelkedõ kereseti lehetõséggel.
Jelentkezés, információ: jablon-
szky.bea@dh.hu, Tel. 06-30-619-
5653.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Alkalmi munkát vállalok. Tel. 06-20-995-
9143, Szántó János.
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Szentendrén, a Bogdányi út 44-ben
üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 314-067.

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

Húsboltnak is alkalmas élelmiszerbolt
kiadó. Tel.(26) 317-826.

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

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

SSZZIILLVVEESSZZTTEERR

Ezoterikus Szilveszter Mini Delfin-self-
ness 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.

EEGGYYÉÉBB

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

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

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

E-mail: 
wersiok@t-online.hu

Website: 
www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

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

Minden kedves 
támogatónknak és a

velünk együttérzõknek
békés, boldog

ünnepeket kívánunk!

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

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

GARÁZS
SZENDVICS BÁR

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  rrééggii  ééss  lleeeennddõõ
vveennddééggüünnkknneekk  bbéékkééss,,  bboollddoogg

üünnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk!!
KKaarrááccssoonnyyrraa,,  sszziillvveesszztteerrrree  

rreennddeelléésstt  ffeellvveesszzüünnkk!!  

NNyyiittvvaattaarrttááss::  HH--PP::  77--1199  óórraa
SSzz..::    88--1177  óórraa

Szentendre, Jókai u. 2.
26/301-692,   20/564-6375

www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs.szendvicsbar@gmail.com
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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
DMH BARLANG
Dunakorzó 11/A.
December 18. péntek, 20 óra
PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ 
KONCERT 
Elõzenekar: Francis Begbie
Belépõjegy: 800 Ft

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

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

Nosztalgia délután
December 29-én elmarad a
kétheti rendszerességgel meg-
tartott Nosztalgia délután.
Januárban folytatódik a sorozat.

Elõadás

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

December 18. péntek 18 óra
A SZENT KORONA-ESZME
Varga Tibor elõadása

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u.
Január 14. csütörtök 18 óra
NEPÁL, MOUNT EVEREST
Kovács Attila vetítése és
utibeszámolója
Január 15. péntek 19 óra
HANGULATJELENTÉS
Kertész Péter verseit elõadja
Nemesházi Beatrix

Kiállítás
ART DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
December 19. szombat 
DR. HALÁSZ&SZALAY
képzõmûvészek kiállítása
Megtekinthetõ január közepéig

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u.
SOMOGYI KATALIN IPAR-
MÛVÉSZ ÉS SZÉCSI ANDRÁS
VASMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ január 5-ig

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

LAKÓTELEPI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas B. u. 4-6.
PISTYUR GABRIELLA
SELYEMKÉPEINEK KIÁLLÍTÁSA

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

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

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

december 20. vasárnap
14:00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK
(91’)
15:45 A DIADALÍV
ÁRNYÉKÁBAN (115’) 1948
17:45 ISTEN HOZTA AZ ISTEN
HÁTA MÖGÖTT (106’) kh:12 DVD
20:00 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT ( 123’) kh 12

december 21. hétfõ
18:00 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT ( 123’) kh 12
20:15 AZ OSZTÁLY (128’) kh 12

december 22. kedd
18:00 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh 12

december 23. szerda
18:00 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh 12

december 26. szombat
15:00 FEL! (96’)
17:00 SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA (77’)
18:30 NÉGY KARÁCSONY (89’)
kh 12

20:15 PIPPA LEE NÉGY ÉLETE
(93’) kh 16

december 27. vasárnap
14:00 FEL! (96’)
15:45 NÉGY KARÁCSONY (89’)
17:30 ISTEN HOZTA AZ ISTEN
HÁTA MÖGÖTT (106’) kh:12 DVD
19:15 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT (123’) kh 12

december 28. hétfõ
15:00 FEL! (96’)
17:00 SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA (77’)
18:30 NÉGY KARÁCSONY (89’)
kh 12
20:15 PIPPA LEE NÉGY ÉLETE
(93’) kh 16

december 29. kedd
15:00 FEL! (96’)
17:00 SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA (77’)
18:30 NÉGY KARÁCSONY (89’)
kh 12
20:15 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT (123’) kh 12

december 30. szerda
15:00 FEL! (96’)
17:00 PIPPA LEE NÉGY ÉLETE
(93’) kh 16
18:30 MÁSNAPOSOK (100’) kh
16
20:00 SZUPERBOJZ (82’) kh 12

december 31. csütörtök
16:00 PÁROS MELLÉKHATÁS
kh:12
18:00 SZUPERBOJZ (82’) kh 12

január 2. szombat
14:00 FEL! (96’)
15:45 AZ IDÕUTAZÓ FELESÉGE
(110’) kh 12
18:00 A FELOLVASÓ (124’) kh
16
20:15 PÁROS MELLÉKHATÁS
kh:12

HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8.
312-822
December 31. csütörtök 19
óra
SZILVESZTER BÁL
Belépõ vacsorával 6000 Ft
(igényjogosultaknak ked-
vezmény). Zene: Campari
Band Tánczenekar

PROMENADE ÉTTEREM
Duna-korzó - Futó u. sarok
December 19-20. szombat-
vasárnap
Karácsonyi menük
December 31. csütörtök 20
órától
Szilveszteri gála menü
Január 1. péntek 11 órától
Újévi koncert újévi menüvel

MINDEN IDÕK LEGSZEBB KARÁCSONYI FILMJE  

Fegyverszünet karácsonyra
Mikor 1914 nyarán kitör a háború, sokmillió ember élete
fenekestül felfordul, s a harcok sokakat állítanak csatasorba.
Beköszönt a tél és vele együtt a karácsony is: a fronton szol-
gáló katonákat családtagjaik és a hadsereg ajándékokkal hal-
mozzák el, de a francia, skót és német lövészárkokban
tartózkodókat a legnagyobb meglepetés nem a csomagokat
kibontva éri. Aznap este csodálatos dolog történik, amely örökre
megváltoztatja négy ember, egy anglikán pap, egy francia had-
nagy, egy különleges német tenor és szerelme, egy szoprán
énekes életét. Karácsony éjjelén megvalósul az elképzel-
hetetlen: a katonák kimásznak a lövészárkokból, s fegyvereiket
hátrahagyva kezet ráznak az ellenséggel.
A filmet valós események inspirálták, melyek valahol az 
I. világháború harcmezején történtek 1914 Szentestéjén.

Egyiptomi hastánc
tanfolyam

indul január 8-tól pénte-
kenként 17.30-tól 19 óráig
Szentendrén a Dunaparti Mû-
velõdési Házban (Duna-korzó
11/A.). Mindenkinek ajánljuk
a tanfolyamot 12 éves kortól,
felsõ korhatár nélkül. A has-
tánc elõnyösebb bármely
sportnál hölgyek részére, mert
olyan izmokat és testrészeket
mozgat meg, amely a nõies
megjelenést biztosítja amel-
lett, hogy fitt és karcsú lesz
az illetõ. A mozgáskultúrát
elsajátító és azt gyakorló höl-
gyek teljes megjelenésükben
pozitív változáson mennek át,
mivel alakjuk és mozgásuk
nõiessé válik, ezáltal önbizal-
muk is megnõ.

Jelentkezni lehet a helyszí-
nen, illetve a 06-70-261-
5522-es telefonon, ahol bõ-
vebb felvilágosítás is kérhetõ
Tóth Lilla oktatótól.

A Kreatív Színházi Stúdió és
a Szentendrei

Gyermekszínház
bemutatja

SzínJáték
címû Gála mûsorát

2009. január 22-én 
pénteken, 18 órától

Mûsorvezetõk:
Horváth Csongor, Imecs Kata

Rendezte:
Kertész Kata, Németh Dávid

szinjatszo.szte@gmail.com
http://szinjatszo.extra.hu/
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A Szentendrei Önkormányzat által kiírt oktatási pályázat eredményeként 2009 õszén – a koráb-
biaknál szerényebb szinten, de a gyerekek nem kis örömére – folytatódhatott a Nemzeti
Lovasprogram megvalósítása:. „Tanuljon meg minden magyar gyermek lovagolni“. Az önkor-
mányzati támogatásnak köszönhetõen 12 tanuló vett részt térítésmentesen egy tíz alkalmat
magába foglaló csoportos lovas képzésen. Noha a foglalkozások iránti érdeklõdés most is sok-
szoros túljelentkezést eredményezett, a közelmúltban felmerült anyagi és mûködési nehézségek
miatt sajnos fejlesztés helyett most szûkre kellett szabni a határt. 
A gyerekek nevében is külön köszönjük a támogatást és a közbenjárást Zakar Ágnes képviselõnek. 

Lovasíjász Hagyományõrzõ Sportegyesület
Jámbor Gabriella elnök

A következõ tanfolyamok 2010.
február 1-jén indulnak

Labdarúgás
Karácsonyi Kupa

December 20-án a Budakalászi Sportcsarnokban a Honvéd, FTC,
Újpest, SZE-FI (Szentendre) utánpótlás korosztályú csapatok
részvételével nagyszabású tornát rendeznek. Az 1x15 perces
körmérkõzések 9 órakor kezdõdnek a 2003-2004-es korosztály
mérkõzéseivel, 11 órakor a 2002-es korosztály, 13 órától a
2000-es korosztály, 15 órától az 1998-as korosztály, 17 órától
pedig az 1996-os korosztály labdarúgói lépnek pályára.

Utánpótlás sikerek

Az U14-es korosztályból a SZEFI sporte-
gyesület neveltjét, Dési Rolandot a Kispest
Honvéd Labdarúgó Akadémia felvette
soraiba. A nagy hírû akadémiába bekerül-

ni óriási siker és
elismerés, hi-
szen korosztály-
onként csak 20
gyereket vesznek fel az egész világ-
ból.

Fitos Rómeó szintén U14-es labdarúgót
a görög Panathianikos Athen Aka-
démia vette fel sorai közé: a 14 éves
tehetség 2010 augusztásában költözik
a görög fõvárosba.

Pályafelújítás Izbégen

A SZEFI labdarúgó sportegyesület saját erõbõl közel kétmillió
forint értékben felújította az izbégi labdarúgó-pályát: füvesítet-
tek, öntözõrendszert építettek ki stb. A szakosztály vezetõje,
Fitos József ezúton is köszöni a szülõk önzetlen támogatását,
amely lehetõvé tette, hogy már a héten befejezõdhessen a
munka.
A sportegyesület további tervei között szerepel egy új, 20x40
méteres mûfüves pálya megépítése a régi pálya mellett, amely
lehetõvé tenné, hogy a szentendrei gyermekek még jobb
körülmények között sportolhassanak. Az új pálya kialakítása
mintegy 25 millió Ft-ba kerülne, amit a sportegyesület szülõi
segítséggel, önkormányzati támogatás nélkül oldana meg. A
terve egyelõre nem kapott önkormányzati jóváhagyást, a decem-
beri testületi ülésen elnapolták ennek tárgyalását. Fitos József
lapunknak elmondta, bízik benne, hogy támogatják a képviselõk
az új pálya megépítését, hiszen ezzel a város gyerekeinek
sportolási lehetõségei minõségileg gazdagodnának. 

ÜNNEPI ÉTKEK A BÜKKÖS 
HOTELTÕL!

• Kiváló minõségû halászlé
süllõ és harcsa kockákkal –
szálkamentesen (kívánság

szerint 
gyufatésztával és halbel-

sõséggel 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

ALKOTÓ GYERMEKMÛHELY 
ÉS KULTURÁLIS  ISKOLAEGYESÜLET
„AGY TANODA“ MAGYAR-ANGOL KÉT  TANÍTÁSI
NYELVÛ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 2000 Szentendre, Jókai u. 3.                   
Telefon: (+36) 26/311-387

Az AGY TANODA minden diákja és dolgozója 
BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS GAZDAG ÚJ
ESZTENDÕT KÍVÁN MINDENKINEK SZERETTEL!

Karate
December 5-én Budapesten
gyülekeztek a Magyar Wado
Karatésok év végi utolsó meg-
mérettetésükre. A rendkívül
színvonalasan szervezett ver-
senyen Szentendrét a Piramis
Sportegyesület 17 fõs csapata
képviselte. A gyerekek végig
jó hangulatban és igen ered-
ményesen versengtek.

Eredmények:
Kristóf Álmos kata 2.
kumite 2.; Bernhardt
Milán kata 2.; Sikós
Fanni kata1.; Puskás
Áron kata 2.; Czif-
ferszky Dóra kata 1.;
Czifferszky Kata kata
3.; Hajdler Zoltán
kata 3.; Juhász
Tamás Máté kata 1.
kumite 3.; Rozs Máté

kata 3.; Bokor Gergõ kata 3.;
Ularik Panna kata 3.; Bertalan
Máté kata 1.; Radzik Ákos kata
1. hely.

A sportolni vágyókat szeretet-
tel várja a Piramis Sport-
egyesület ovi torna, karate,
aerobik és testépítõ szak-
osztályaikba.
Infó: 
www.piramisfitnessklub.hu,
20-444-3160

Elõzõ számunkban a Mikulás Kupa 2009 címû cikk mellé – a fenti kép
helyett – véletlenül nem odaillõ fotó került. A hibáért elnézést kérünk.

A szerk.

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


