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FENYÕFA
BEGYÛJTÉS

január 16.

Püspökmajor lakótelep és
környéke (László telep - Kovács
L. u. - Dunakanyar krt. - Vasúti
Villasor által határolt terület)
Pannónia telep (Vasúti Villasor -
Pannónia u. - Telep u. - Dera
patak által határolt terület)

január 23. 
Boldogtanya - Petyina -
Tyúkosdûlõ - Papsziget -
Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út -
Dunakanyar krt. - Cseresznyés út
- Napos sétány által határolt
terület)

január 30.

Belváros (Dunakanyar krt. -
Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. - Füzespark -
Vasvári ltp. - Sztaravodai út -
Dömörkapu által határolt terület)

Kérjük a fenyõfákat legkésõbb a
begyûjtés elõtti pénteken helyez-
zék ki az ingatlanok elé.

További információk: www.vsz-
zrt.hu, (26) 501 026

Köszönjük együttmûködésüket

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

BOKOR TAMÁS

Mennyiben volt más az idei „angyalmamáskodás”,
mint a korábbi három évben?
Sajnos nõtt a segítségre szoruló családok, s ezeken belül
a hátrányos helyzetû gyermekek száma. A szociálisan
rászorulók listája egyfelõl az önkormányzat adatbá-
zisából, másfelõl a segélyszervezetek nyilvántartásaiból
állt össze. Sajnálatos módon ugyanakkor csökkent azon
„angyalmamák” száma is, akik aktívan részt vettek a
programban. Persze ez érthetõ, hiszen a gazdasági vál-
ság anyagilag érintett minden családot, ezért akik
korábban több gyerek támogatását is vállalták, azok
idén kevesebbet, vagy egyet sem tudtak segíteni.

Szerencsére, még így is nagyon sokan voltak, akik fel-
ajánlották a támogatásukat.
Hogyan tudták kezelni ezt a problémát?
Sajnos a szerényebb körülmények között élõ gyermekek
között rászorultság alapján szûkíteni kellett a meg-
ajándékozottak körét, mert több mint kétszázötvenen
lettek volna, azok száma pedig véges, akik szociálisan
érzékenyek, odafigyelnek a gyermekekre és anyagilag is
megengedhetik maguknak az ilyen jellegû segítséget. Az
Angyalmamák Karácsonya rendezvénye azon az alapel-
ven nyugszik, hogy a szentendrei civilek (Angyal-
mamák) adnak ajándékot más, rászoruló szentendrei
civileknek (gyerekeknek). Pályázati pénz vagy egyéb
anyagi forrás nem áll rendelkezésünkre, a szervezés, az
ajándékok, a mûsor, a finom étel és ital, valamint a
díszek költségét is az adakozók állják.
A csökkenõ adományozási lehetõségek ellenére létre-
jött a karácsony elõtti gála. Elevenítsünk fel néhány
kedves mozzanatot!
140-150 gyermeket tudtunk megajándékozni, a segítõk
száma pedig 70 körül volt. A számokból sejthetõ, hogy
többen is vállalták kettõnél több gyermek mega-
jándékozását, ehhez képest viszont kevesen voltak, akik
csak egy gyermek ajándékáról gondoskodtak. Fõleg a
jobboldali önkormányzati képviselõk és feleségeik vet-
ték ki részüket az ajándékozásból. 
Tipikus helyi jobboldali rendezvénnyé vált a prog-
ram az évek során?
Négy évvel ezelõtt még pártállás nélkül mindenki
segített, viszont tavalyi évtõl már fõleg a jobboldali
szimpatizánsok álltak a jótékonysági ügy mellé. Sajnos

emellett ugyancsak megfigyelhetõ tény, hogy rendszere-
sen ugyanazok a személyek mozdulnak meg. Akad
köztük vállalkozó, de túlsúlyban vannak a bérbõl és
fizetésbõl élõ közalkalmazottak, köztisztviselõk,
köztük pedagógusok, és a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói is szép számmal segítettek. 
Milyen felajánlások érkeztek?
Mint minden évben, idén is számíthattunk a Surányi
Cukrászda és a Szamos Marcipán világhírû süte-
ményeire, valamint Wasilewski Maciej helyi vállalkozó
segítségére. Néhányan pénzbeli támogatással segítették
a karácsonyt, ebbõl az összegbõl üdítõket, dobozos
kakaót és déligyümölcsöt vettünk a gyermekeknek. Az
önkormányzat ingyen adta a dísztermet, az ottani dol-
gozók pedig az adminisztrációban és a terítésben
segítettek sokat. Szintén az önkormányzat támo-
gatásából valósult meg a terem és a folyosók díszítése
is. Marika néni, állandó segítõm pedig évrõl évre gyûjti
az angyalmamák felajánlásait, és hatékonyan népsz-
erûsíti a városban a kezdeményezést.
Már-már szokássá vált, hogy évrõl évre más iskola
vállalja az ünnepi mûsor elõadását.
Az idén az izbégi általános iskolások mutattak be szín-
vonalas betlehemes játékot. Mint minden évben, most is
számíthattunk a Szent András Általános Iskola
angyalkáinak közremûködésére.
Valami azonban hiányzott az elmúlt években ki-
alakult forgatókönyvbõl: miért maradt el a nyugdí-
jasok karácsonyi ünnepsége, amelyet eddig egy nap-
pal a gyerekeké elõtt rendeztek meg?
Két évben rendeztük meg a nyugdíjasok karácsonyát,
amelyre a minimális nyugdíjjal rendelkezõket, az egye-
dülállóakat hívtuk meg. A tapasztalatok szerint viszont
a meghívottak nagy része nem tudott eljönni, mert ép-
pen zord téli idõjárás volt, túl messze laktak, nincs
autójuk stb., s így a meghívottak legfeljebb negyede-
ötöde tudott jelen lenni. Idén úgy döntöttünk, hogy ilyen
formában nem rendezzük meg a nyugdíjasok karácsonyi
ünnepségét. Jövõre viszont szeretnénk módot találni a
nyugdíjasok teljes körének szóló szórakoztató, mûsoros
programra, hogy jó hangulatban lehessenek együtt
városunk idõs lakói.
Az ön által rendezett jótékonysági megmozdulások
nem érnek véget – jövõ hét végén, január 23-án
szombaton lesz Szentendre Város II. Jótékonysági
Bálja. Milyen stádiumban vannak az elõkészületek?
Az idén új helyszínen, a MûvészetMalom különleges
tereiben valósul meg a bál, melynek hangulatát az épület
sajátságos szerkezete, valamint Balogh László fes-
tõmûvész évfordulós kiállítása adja meg. A bál céljaként
a hét önkormányzati tagóvoda számára mozgáskoordiná-
ciót fejlesztõ játékok, eszközök vásárlását tûztük ki.
Mintegy százötven vacsoravendéget várunk, és bízunk
benne, hogy az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több
mint kétmillió forint bevételre sikerül szert tennünk.
Minden segítõ szándékú, a város közéletébe bekapcsolód-
ni és szórakozni vágyó szentendrei lakost várunk!

SZERÉNYEBB, DE SIKERES VOLT A LEGUTÓBBI ANGYALMAMÁK KARÁCSONYA

Angyalok a válság idején is vannak
Idén karácsony elõtt is megnyílt a lehetõség a rászoruló szentendrei gyerekek elõtt, hogy a rossz anyagi
körülmények ellenére az önkéntes „angyalmamáknak” köszönhetõen mégiscsak bõségesen részesüljenek
karácsonyi ajándékokban. Hogyan hat a válság az angyalmamák negyedik karácsonyára? Milyen gondolatokkal
vágnak neki a szervezõk a január 23-án megrendezendõ Szentendre Város II. Jótékonysági Báljának? Többek
között ezekrõl a kérdésekrõl beszélgettünk dr. Szántó Csillával, az Angyalmamák Karácsonya és a Szentendrei
Jótékonysági Bál fõszervezõjével.



Kedves Olvasóink!

Újévi meglepetésként vehették
kézbe lapunk idei elsõ számát.
Már régóta érlelõdött bennünk
a gondolat, hogy lapunkat kí-
vül-belül – esztétikailag és tar-
talmilag is – megújítsuk. Bár a
visszajelzésekbõl tudjuk, hogy
sokan megszokták, megsze-
rették a korábbi címoldalt, az
Arcok rovatot, bízunk benne,
hogy az új arculat sokuk tet-
szését megnyeri. 

Címoldalunk tervezõje a fiatal,
tehetséges Krizbai Gergõ, aki-
nek fotói, grafikái – szándé-
kaink szerint – új látásmóddal
gazdagítják lapunkat. Töreked-
tünk a klasszikus, konzervatív
formák meghagyása mellett az
újszerûségre, változatosságra.
Tartalmi szempontból a hang-
súlyt a magazinszerûségre, a
rovatok kialakításában a sok-
színûségre helyeztük. 
A lap ára változatlan marad,
és továbbra is 16 oldalon je-
lenik meg, bár városunkban
annyi minden történik, hogy
20-24 oldalt is könnyedén meg
tudnánk tölteni – elképzelé-
seinknek azonban határt szab-
nak anyagi lehetõségeink.

Olvassanak minket hétrõl hét-
re, hiszen munkatársainkkal
együtt olyan tükröt szeretnénk
mutatni városunk életérõl,
amely mindenki számára hasz-
nos és megfelelõ tájékoztatást
ad, tartalmas idõtöltést kínál
igényes színvonalon.

ZÁVODSZKY ZOLTÁN kiadó
NÉMETH ERIKA felelõs szerkesztõ
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A polgármester naplója
Január 15. (péntek)

11.00 Sajtótájékoztató Szentendre
1000 év+ 
programokról

18.00 Hommage a Barcsay 2010
kiállítás a Barcsay Iskola
Galériájában

Január 16. (szombat)

19.00 A Szent András Általános
Iskola bálja

Január 17. (vasárnap)

09.00 Horgász közgyûlés

Január 18. (hétfõ)

17.00 Vállalkozói vacsora

Január 19. (kedd)

10.30 DHI tájékoztató és fogadás
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Szentendrei Új Kulturális

Központ ügyvezetõjével
egyeztetés

Január 20. (szerda)

10.00 ELMÛ megyei képviselõjével
egyeztetés

17.00 Egyeztetés frakciókkal a
testületi anyagokról

Január 21. (csütörtök)

15.00 Testületi ülés

JJaannuuáárr  2233..  sszzoommbbaatt,,  1188  óórraa
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

II. SZENTENDREI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
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 Nádas György

Program
18 óra: ÜNNEPI MÛSOR

18.30: VACSORA
20.30: A Móricz Zsigmond Gimnázium végzõs dákjainak nyitótánca

21 óra: TÁNC: Aranyláng Tánczenekar
22 óra: TOMBOLA

Megjelenés: nõknek estélyi ruha, férfiaknak öltöny/szmoking
Belépõjegyek 15 000 Ft-ért igényelhetõk. 

További információ: Kammerer Zsófia, (26) 503-371, szentendreph@gmail.com

SZENTENDREI CSALÁDOK
SZENTENDRE 1000 ÉVÉBEN

Szentendre 1000 éves évfordulója alkal-
mából számos rendezvény mellett egy
családi fotókiállítást is szervezett
augusztusban Szentendre Város Önkor-
mányzata, melyre 55 család több mint
500 fotója érkezett be. A nagy érdek-
lõdésre és óriási sikerre is tekintettel a
fotókiállítás folytatására hívjuk városunk
lakóit.

A kiállítás címe: Szentendrei
Családok Pillanatfelvételei II.
Ideje és helye: 2010. március 1-31.
Polgármesteri Galéria
Kiállításmegnyitó: 
2010. március 4. 17.30 

A fotókiállításra képeket várunk 
az alábbiak szerint:
1. 1989. augusztus 20-a elõtt

Szentendrén élt családok 1989.
augusztus 20-a után született gyer-
mekeinek fotói,

2. 1989. augusztus 20-a után
Szentendrére települt családok 1989.
augusztus 20-a után készült családi
fotói.

Fotók beküldési határideje: 
2010. január 31.
Beküldési cím: dr. Dietz Ferenc 
polgármester, Szentendre Város Önkor-
mányzata, 2000 Szentendre, Városház
tér 3. postai úton vagy a hivatal

portájára is leadható zárt borítékban
(Kérjük minden fotóra szíveskedjenek a
rajta lévõk nevét és a fotó készültének
idejét ráírni, a képeket beszkenneljük,
újranyomtatjuk és az eredetit visszajut-
tatjuk Önöknek.)

Bízom benne, hogy millenniumi évünk
méltó zárása lesz e kiállítás, melyre
várom minden szentendrei lakos
felvételét, hogy közösen ismét átél-
hessük a megörökített pillanatokat!
Várom megtisztelõ jelentkezésüket: 

DR. DIETZ FERENC

polgármester

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a Szentendrén állandó
lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok
figyelmét, hogy a választásokban
közremûködõ Szavazatszámláló
Bizottságokba független, a képviselõ-
testület által megválasztott tagok jelent-
kezését várjuk, legkésõbb január 27-én
16 óráig. Részletes információkat Szûcs
Imrénénél az 503-348 vagy az 503-352-
es telefonszámon Maurerné Koncz
Tímeánál lehet kérni.

Várjuk jelentkezésüket.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

jegyzõ, HVI vezetõ

ÜLÉSTERMI HÍREK

Vujicsics-támogatás
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény további, magas szín-
vonalú mûködésének biztosítása érdekében
a polgármester aláírja a Pest Megye Önkor-
mányzatával kötendõ, a 2009/10 tanévre
szóló egyéves együttmûködési megállapo-
dást. Amennyiben a fenntartói kiegészítés
2010. január 1. és 2010. június 15. közötti
idõszakára jutó összegének 50%-a megha-
ladja Szentendre Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésében az erre a célra
elkülönített összeget, úgy a városvezetés

tárgyalni fog Pest Megye Közgyûlésének vezetõivel a zeneiskola éssze-
rû és a jelenlegi mûködést a legkevésbé korlátozó átalakításáról. A
további, magas színvonalú, racionálisabb mûködés biztosítása
érdekében a jelenlegi mûködést a legkevésbé korlátozó, a költségeket
csökkentõ intézményátalakítás lehetõségeit is meg kell vizsgálni – szól
a decemberben hozott határozat. A döntéselõkészítés konkrétumai
várhatóan egészen 2010. áprilisiág húzódnak majd. 

Gondozási Központ: a kistérségé lett
Január 1-jével kistérségi fenntartásba került a Szentendrei Gondozási
Központ, vagyis a város helyett a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása lesz a fenntartója. A változtatás csak a
finanszírozást és a jogi mûködtetést érinti, a feladatellátásban nem
történik változás.

Lesz Concerto

Szentendre nyert a Concerto III. programban, amelynek során a kü-
lönös hangsúlyt fektetnek a fûtõmû területén és a lakótelepen történõ
fejlesztésekre, azok lakosságot érintõ hatásaira (pl. zaj, szag, stb.). A
város már a korábbi Concerto-projekteken is megfigyelõként részt vett.
A harmadik ütem szakmai felügyeletét az ÉMI Kht. látja majd el.
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RAPPAI ZSUZSA

E sõáztatta januári szombaton
került sor 2010-ben Szent-
endre város hagyományos

újévi koncertjére. Az est házi-
asszonya ezúttal Fehér Júlia volt,
aki Kányádi Sándor: Csendes
pohárköszöntõ újév reggelén címû
versével köszöntötte a ven-
dégeket.

Dr. Dietz Ferenc polgármester új-
évi beszédében a város képzelet-
beli könyvének új fejezeteként
jellemezte a most kezdõdõ évet.
2009. a jelentõs gazdasági ne-
hézségek ellenére bõvelkedett
eredményekben és rendezvények-
ben. 2010. pedig a közösen elha-
tározott Dumtsa-terv keretében
megvalósuló nagy tervek, jelentõs
fejlesztések jegyében indul, ame-
lyek egy jobb, élhetõbb Szent-
endrére koncentrálnak. A sokmil-
iárdos projektek a város számára
évtizedek óta nem látott lehetõ-
ségeket kínálnak. 2010-et a kitö-
rés évének, a város megújulá-

sában mérföldkõnek tekinthetõ
állomásnak nevezte a polgár-
mester. Ez az év az újról, a fejlesz-
tésrõl fog szólni – mondta. 
2007 óta immár tradicionálisan
az újévi koncert elõtt választják ki
a jelölt személyek vagy csoportok
közül a város mecénását, aki
tevékenységével, támogatásával
példát mutat. A 2009-es év jelölt-
jei a Rotary Club Szentendre, a

Újévi koncert – 2010

Mecénásjelöltek. Balról jobbra: a Rotary Club Szentendre képviseletében Hörömpõ
Zoltán, Dragon József, a Raiffeisen Bank képviseletében Keményné Koncz Ildikó, a J+J
Kft. képviseletében Juhász László, Pap Lajos, Mészáros János, Vincze László. (Simon
László nem tudott megjelenni az ünnepségen.)
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Kedves iskolába készülõ Nagycsoportos!

SSzzeerreettnnéédd  mmeeggiissmmeerrnnii  SSzzeenntteennddrréénn  aa  IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoolláátt,,  aammii  eeggyy--
bbeenn  GGiimmnnáázziiuumm  iiss??  Lehet, hogy már jársz is hozzánk valamilyen programra, pl.: úszni
Sanyi bácsihoz vagy Feri bácsihoz, esetleg gyerektornára Adrienn nénihez?

Mi, Kati néni és Helga néni – akik jövõre az elsõs tanító nénik leszünk – szeretnénk
Veled találkozni jjaannuuáárr  1155--éénn,,  ppéénntteekkeenn  ddéélluuttáánn  nnééggyy  óórraakkoorr itt, a Rákóczi Mese-vár-
ban. Ha eljössz, átkelünk együtt az Óperenciás-tengeren, kincset keresünk, énekelünk,
bolondozunk, egyszóval jól fogjuk érezni magunkat, miközben Te is és Szüleid is
megismerkedhettek iskolánkkal.
Ha nem tudsz eljönni január 15-én, akkor se keseredj el, mert jjaannuuáárr  3300--áánn,,  sszzoommbbaatt--
oonn  rreeggggeell  ttíízz  óórraakkoorr  iiss  vváárruunnkk, akkor egy iskolai kalandtúrára. Persze akik a Mese-
várban jól érezték magukat, azokat is szívesen visszavárjuk. Errõl a kalandtúráról
egyet elárulhatok: lesz nálad egy mesetarisznya, amit sok kinccsel tölthetsz majd meg,
miközben bebarangolhatod az egész iskolát.
Ha még több izgalomra vágysz, ffeebbrruuáárr  1133--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  rreeggggeell  ttíízz  óórraakkoorr  kkeezzddõõddiikk
aa  kkiihhíívváássookk  nnaappjjaa, ahol annyit mozoghatsz, játszhatsz a tornateremben és az
uszodában, amennyi csak jólesik.

Reméljük, szívesen megismerkednél Te is velünk, és kíváncsi vagy a mi iskolánkra!
Kérjük, hozz magaddal tornacipõt és úszónadrágot! Szeretettel várunk szüleiddel
együtt mind a három alkalommal! Mi már nagyon szeretnénk megismerni Téged!

Üdvözlettel: 
Kati néni (Stáryné Kiss Katalin), Helga néni (Greffné Láng Helga), Marika néni (Szabó

Mária), Judit néni (Mihály Jánosné)

Szentendre város idei mecénása:
Mészáros János vállalkozó

Raiffeisen Bank, a J+J Kft., vala-
mint Pap Lajos kõfaragó mester,
Mészáros János, Dragon József és
Simon Péter vállalkozók és Vincze
László papírmerítõ mester voltak.
Dr. Dietz Ferenc a város dísz-
okiratait nyújtotta át nekik kö-
szönõ szavak kiséretében. Szent-
endre város mecénása ezúttal
Mészáros János vállalkozó lett,
aki kiemelkedõen sokat tett a
Pap-sziget fejlesztéséért. Asszonyi
Tamás, a Vujicsics téren álló
Agnus dei szobrának kicsinyített
változatával a kezében az „újdon-
sült mecénás” meghatottan csak
azt mondta: Sokáig szeretnék
még a városért dolgozni. 
Ezután Gubcsi Lajos nyújtotta át
az általa alapított Ex Libris Díjat
Vincze Lászlónak, a magyar kul-
túra õrzése terén kifejtett kima-
gasló tevékenységéért.
A díjesõ után következett az est
várva várt programja, a Magyar
Virtuózok Kamarazenekar koncert-
je. A Szenthelyi Miklós által 1988-
ban alapított együttes Kreisler,
Csajkovszkij, Mozart, Johann
Strauss és Weiner Leo mûveinek

lélekmelegítõen szép elõadásával
köszöntötte az új évet. 
Az est fináléja, a hagyományos
pezsgõs koccintás is arról kíván-
ságról szólt, amelyrõl Kányádi
Sándor idézett versében szólt:

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha 
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért
vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. -
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!”

Úgy legyen.
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Egy új év elsõ napjaiban min-
denkiben felmerül a kérdés:
milyen év lesz ez számára?
Milyen évre számít Szentendre
elsõ embere 2010-ben, a város
egészét tekintve?
Városunk számára minden évben
kinyílik egy új szentendrei könyv,
amelyben minden nap új szent-
endrei mondatok kerülnek bejegy-
zésre. 2009-ben ezt az elképzelt
városkönyvet sok sikeres szent-
endrei személyiség tetteivel és kü-
lönleges eseményekkel tudtuk
gazdagítani. Idén pedig terveink
szerint minden eddiginél jelentõ-
sebb tartalommal fogjuk megtöl-
teni a soron következõ lapokat. 
Az újévi köszöntõben már el-
mondtam: úgy érzem, a város ha-
sonló helyzetben van, mint ami-
kor a pár éves fiam a volt kocsi-
gyári hídon a
talpfák között
lenézett a szá-
mára ijesztõ
m é l y s é g b e ,
megtorpant, s a
meggyõzésembe
kezdett, hogy itt
nem tud átkel-
ni. Ekkor legug-
goltam, és azt
mondtam neki:
„Az apád sze-
mébe nézzél, és a túlpartra kon-
centrálj!” Azután, hogy elõre te-
kintett, gyorsan és biztonságosan
átjutott az oldalamra.
Szentendrén, amikor a Dumtsa-
tervben kijelöltük a túlpartot,
tudtuk, hogy a hídról lécek,
szögek hiányoznak, bár azt nem
gondoltuk, hogy a „jóakarók” a
beígért lécet nem adják, sõt még a
bevert szöget is kihúzzák. Azon-
ban  feltûrtük az ingujjunkat, pá-
lyáztunk és annyi EU-támogatást
nyertünk, hogy meglegyenek az
átkeléshez szükséges elemek.
Bizonyított, hogy 50 éve nem si-
került fejlesztésre ennyi pénzt
szereznünk. Szentendrén, egy 25
ezer fõs településen – amely ma-
gyarországi viszonylatban kisvá-
rosnak számít –, 11 projekt van

folyamatban, 2,8 milliárd forint
EU-támogatással, 4,5 milliárd Ft
értékû beruházás történik. Mind-
ezt megerõsíti az Állami Szám-

vevõszék mai
jelentése: „Az
Önkormányzat
(…) 2006-
2009. III. ne-
gyedév között
eredményesen
készült fel az
európai uniós
források igény-
bevé t e l é r e ” .
Konkrétan vá-
laszolva a kér-

désére: nehéz, küzdelmes, de
tudom, hogy nagyon sikeres
évünk lesz. 

A tavaly újévi interjú címe az
volt, hogy 2009. a beruházások
éve. Hogyan jellemezné ez
alapján az idei évet?
Az adott év elnevezésével mindig
az arra az idõszakra jellemzõ leg-
fontosabb irányt jelöljük ki. Míg
2007 a koncepciók, 2008 a pá-
lyázatok, 2009 pedig a beruházá-
sok éve volt, 2010 a kitörés éve
lesz, amely a megvalósításról fog
szólni. A tavalyi év a millennium
jegyében zajlott, hiszen a múlt
ismerete és tisztelete nélkül nincs
biztos hídalap, ahonnan elindul-
hatunk. Ezért volt fontos a ha-
gyományaink számbavétele és a

lakosság széles körû bevonása a
rendezvényekbe. A millennium
megünneplésével az elsõ 1000
évet a város életében lezártuk.
Most kell valami plusz, hogy
megtörténjen egy kitörés, egy
minõségi ugrás mind fizikai,
mind lelki értelemben, hogy átér-
jünk egy jobb, élhetõbb túlpartra.
Ezért nevezzük a most útjára
indított fejlesztési csomagot
„1000 év +“-nak és határoztuk
meg úgy a jelmondatát, hogy
„Megvalósítjuk a közös terve-
inket!“
Változatlanul fontosnak és lé-
nyegesnek tartjuk a lakossággal
való széles körû együttmûködést
a közös céljaink elérése érde-
kében.

Az „1000 év +“ programban
szereplõ infrastrukturális beru-
házások ismertek, de mit értünk
az ezzel kapcsolatos együtt-
mûködés alatt?
Ha megnézzük a Dumtsa-terv
elfogadása óta eltelt idõszakot,
akkor azt tapasztaljuk, hogy a
koncepciók elkészítésétõl kezdve
egészen azok megvalósításáig
folyamatosan kerestük a lakos-
sággal való együttmûködést.
Számtalan új kommunikációs
csatornát nyitottunk, amelyen
keresztül nemcsak mi tájékoztat-
tunk, de sok hasznos észrevételt
is kaptunk, valamint a különbözõ

társadalmi csoportokkal több
területen sikerült kapcsolatot
találni a lokálpatrióta programok
keretében. A tavalyi évben egy
jelentõs elõrelépés volt a civil ren-
delet elfogadása, amely keretet ad
arra, hogy a városért aktívan
tenni kívánók is bekapcsolód-
janak a munkánkba. Kezdemé-
nyezésünkre új eszközként jelent
meg a belterületbe vonás téma-
körében a mediáció, amelyen ke-
resztül a lakosság széles körét
bevonva közösen keressük a meg-
oldást a felmerült konfliktusra. 

Hogyan állnak jelenleg a nagy-
beruházások? 
A beruházásokkal folyamatosan
haladunk. A hosszú évtizedek óta
megoldásra váró Pannónia-telepi
csatornázás 2009 decemberében
sikeresen befejezõdött. Az „ovi-
suli” program keretében célunk,
hogy a gyermekeknek az óvodák-
ban a sporthoz, a mozgáshoz jobb
körülményeket tudjunk terem-
teni. A rendelõintézet megújításá-
val pedig a betegek számára biz-
tosítunk jobb ellátást. A lakosság
észrevételeinek figyelembevéte-
lével az árvízvédelmi gát meg-
erõsítésének, s a város rehabilitá-
ciójának tervezése befejezõdött és
megkezdõdött pismányi két gyûj-
tõút megépítése is. Az építkezés
mindenhol kellemetlenségekkel
jár, de mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a beruházá-
saink negatív hatásait (forga-
lomelterelés, rendelés áthelyezés,
por, zaj, stb.) csökkentsük.

Az interjút következõ számunkban folytatjuk
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Szeresd Szentendrét Bál avagy Civil Jelmezes Mulatság 
február 6-án, szombaton 19 órakor a Városháza dísztermében

Jegyek rendelhetõk: www.kecmec.hu, 06-20-970-4413

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs • darus • építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789

sztraka@dunakanyar.net

ÚJÉVI BESZÉLGETÉS DR. DIETZ FERENC POLGÁRMESTERREL I.

Megvalósítjuk közös terveinket!

Most kell valami plusz, 
hogy megtörténjen egy kitörés,

egy minõségi ugrás mind
fizikai, mind lelki értelemben,
hogy átérjünk egy jobb, élhe-

tõbb túlpartra. Ezért nevezzük
a most útjára indított fejlesz-

tési csomagot „1000 év +“-nak
és határoztuk meg úgy a jel-

mondatát, hogy „Megvalósítjuk
a közös terveinket!” «

»
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TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Sószóró az árokban, tûz
az udvaron

Megcsúszott és árokba borult egy
sószóró autó december 20-án,
vasárnap hajnalban a szigetmo-
nostori rév közelében, a Szent-
endrei-szigeti oldalon, a rév felé
vezetõ úton. A sofõrnek még sike-
rült kimásznia a kocsiból, így
szerencsére nem sérült meg, a 13
tonnás gépjármûvet azonban csak
a Fõvárosi Tûzoltóság darujával
sikerült kiemelni az árokból. A
mûszaki mentés idejére az autó-
forgalmat korlátozni kellett,
vagyis órákig csak gyalogosan
lehetett felszállni a kompokra.
A forgalmi rend kora délutánra
állt helyre. Amíg a tûzoltók a
sószóró autó mentésén dolgoztak,
kigyulladt egy gépkocsi Sziget-
monostoron. A Madách téren lévõ
családi ház udvarán egy Ford
Escort típusú személyautó akku-
mulátorát töltötte a tulajdonosa,
amikor vélhetõen elektromos zár-
lat miatt lángok csaptak fel. A

gyors beavatkozásnak köszön-
hetõen a tüzet még azelõtt sike-
rült megfékezni, hogy az átterjed-
hetett volna az épületre.

B. T.

Három autó ütközött

Január 6-án a 11-es úton az esti
órákban Budakalászon, a felül-
járón három autó ütközött. A
Szentendre irányából érkezõ
Honda Civic lesodródott az útról,
majd a korlátnak csapódva  lesza-
kadt a jobb elsõ futómûve. Ezt
követõen áttért a szembejövõ
sávba, ahol összeütközött a Bu-
dapest irányából érkezõ Renault-
val. Az ütközésben egy Audi
hátulról neki ütközött az elõtte
haladó Renault-nak. A Honda
utasát, egy fiatal nõt súlyos
sérülésekkel, a két könnyebb
sérültet, egy férfit és egy gyereket
a mentõk kórházba szállították. A
súlyos sérülést szenvedett hölgyet
a szentendrei tûzoltók szabadítot-
ták ki. A mûszaki mentés és a
helyszínelés idejére teljes útzár
volt. A mûszaki mentésben a

pomázi tûzoltók is részt vettek.
Egy évvel ezelõtt két nap eltérés-
sel ugyanezen a felüljárón halálos
baleset történt.

Porig égett a faház

Január 7-én a kora esti órákban
kigyulladt egy 100 nm alapterü-
letû, fából épített lakóház Tahi-
tótfalu külterületén. A szentend-
rei tûzoltók kiérkezésekor a ház
teljes terjedelmében égett. Az
épületben lévõ három gázpalackot
még idejében sikerült kihozni, így
szerencsére robbanás nem tör-
tént. A tûzben elpusztult a tulaj-
donosok két díjnyertes kutyája. A
házban nem tartózkodott senki,
személyi sérülés nem történt. Az
ingatlan teljesen leégett, lak-
hatatlanná vált. Az ötfõs család a
rokonokhoz költözött.

Fotó/szöveg:
WESZELITS ANDRÁS

helyettes szóvivõ Szentendre Város 
Önkormányzata Hivatásos

Tûzoltósága
weszelits@tuzendre.hu

Pozitív gondolkodás, kreativitás,
mûvészi látásmód +

Élethû portrérajzolás 4 nap alatt! 
JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM

Szentendre, NAPÓRÁS HÁZ
Halász u. 1. (A Duna-parton)

2010. február 4 - 7.
Részvételi díj: 34 900 Ft 

Alsó korhatár 12 év. 

T: 26/325-957, M: 30/562-8146
http://orgovanyi.superweb.hu 

jobbrajz@freemail.hu  

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

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

A szerencsétlenül járt család
ezúton köszöni mindazoknak,
akik a városban terjedõ hírek

nyomán gyors segítséget 
nyújtottak számukra 

az újrakezdéshez. 

A szerkesztõség kéri, hogy aki
tudja, támogassa õket.

Számlaszámuk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet 

Tahitótfalu
64700021-10011197

GARÁZS
SZENDVICS BÁR

• Party szendvicsek • Klasszikus és reform 
szendvicsek • Melegszendvicsek 

• Bio gyümölcs turmixok • Kávé, tea
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK

(hétvégén is!)
céges rendezvényekre, családi ünnepekre

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

nyitva: h-cs: 7-19 óra 
p-sz: 7-15 óra

www.garazs-szendvicsbar.hu
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Január

Az újévi koncert keretében idén is
átadták Szentendre Város Mecé-
nása Díjat. Asszonyi Tamás szob-
rászmûvész Isten báránya szobrát
ez alkalommal Wasilewski Maciej
vállalkozó kapta. Díszoklevelet
kaptak a városnak nyújtott támo-
gatásukért Hörömpõ Zoltán, Mé-

száros János, Szergej Izmajlov,
Pap Lajos, Szamos László vállal-
kozók, valamint a Rotary Club
Szentendre és az Ericsson Ma-
gyarország Kft. 

Pest megye építészeti nívódíját a
szentendrei Puhl Antal, Dajka
Péter és Füzesi Katalin vehette át.
Szlankó Bálin újságíró munkás-
ságát Junior Prima Díjjal jutal-
mazták.

Jól sikerült a 2009-ben elsõ ízben
megrendezett Szentendrei Jóté-
konysági Bál, melynek bevételé-
bõl – 2 682 000 Ft-ból – az öt
gyermekorvosi rendelõ részére
sürgõsségi ellátáshoz szükséges
eszközöket  vásároltak.

A Polgárõrség Szentendre három
tagja – Mozsgai Endre, Szabó Ta-
más és Svigelj Sándor - elindult a
9000 kilométeres Budapest-Ba-
mako Ralin.

A szakorvosi rendelõintézet fel-
újítására 691 millió Ft támogatást
nyert a város a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökségtõl.

A Barcsay-díjat idén – a festõ-
mûvész születésének 109. évfor-
dulóján – Miklós Hajnal gyergyó-
szentmiklósi és Székely Anna-
mária kolozsvári festõmûvészek
vehették át.

Szentendrei pedagógusok is vol-
tak a Magyar Kultúra Napján
kitüntetettek között: Papp Kor-
nélia óvónõ Brunszvik-díjat, Bo-
kor György, a zeneiskola igazga-
tója Németh-László-díjat kapott.

A Magyar Posta Szentendrén
kezdte el a környezetbarát, elektro-
mos meghajtású, egyszemélyes
kézbesítõkocsik tesztelését.

Február

443 millió Ft pályázati támoga-
tást kapott a város a Pannónia-
telep csapadékvíz elvezetésének
kiépítésére.

A város 34 millió Ft támogatás-
ban részesült az árvízvédelmi
védmû megerõsítése és átala-
kítása címû pályázaton az elõ-
készítés költségeire.

A Szentendrei Korfball Klub a
Bajnokcsapatok Európa Kupáján
az 5. helyet szerezte meg.

Magyar Mûvészetért Díjat kapott
Aknay János festõmûvész.

Az Origo.hu, az Index szavazási
fóruma alapján a hazai települé-
sek közül legtöbben Szentendrét
választanák lakóhelyül.

Dr. Dragon Pált választotta or-
szággyûlési képviselõnek a man-
dátumáról lemondott Boross Péter
helyett az MDF.

Az önkormányzat kezdeménye-
zésére létrejött M0 Érdekvédelmi
Egyesület munkájának köszön-
hetõen városunk 60 millió Ft támo-
gatást kapott járdaszigetek, jel-
zõlámpás keresztezõdések és for-
galomlassító szigetek építésére.

Kettõs évfordulót ünnepeltek: 80
éve született Vujicsics Tihamér
zeneszerzõ, és 35 éve alakult meg
a Vujicsics együttes.

A Szentendre Város Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Egészségügyi
Szolgálata a Baptista Szeretet-
szolgálat Rescue 24 mentési cso-
portjától Mitsubishi 1200 típusú
terepjárõrt kapott önkéntes szol-
gálata ellátáshoz.

A Városmarketing Fórumon be-
mutatták az új városmarketing
koncepció alapjait, melynek men-
tén kampány indulhat a város
hírnevének növelése érdekében.

A Móricz Zsigmond Gimnázium
leány röplabda csapata bronz-
érmet szerzett a diákolimpián.

900 millió Ft pályázati támo-
gatást kapott a város a Fõ tér pro-
jekt néven futó tervcsomagra 17%
önrész mellett, valamint a polgár-
mesteri hivatal szervezetfejlesz-
tésére 20 millió Ft-ot, a Barackos
és az Egres utca felújítására 209
millió Ft. Ezzel már meghaladta a
2,5 milliárd forintot a városfej-
lesztésre fordítható összeg.

A Ferenczy Múzeumban megnyílt
a a Lombard Reneszánsz tárlat, a
bergamói Accademia Carrara fest-
ményeivel.

Március

A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetést
kapott Kocsis Imre festõ- és gra-
fikusmûvész. Az év belsõépí-
tészete díjat Kocsis Gáspár és
Kocsis Barnabás nyerte az evan-
gélikus templom és parókia bel-
sõépítészeti munkálataiért.

250 millió Ft-os pályázatot nyert
a Szentendrei Református Gim-
názium tornacsarnok építésére,
valamint akadálymentesítésre és
infokommunikációs eszközök be-
szerzésére.

Április

A nagyenyedi Bethlen
Gábor kollégium Bar-
csay Jenõ halálának
20. évfordulója alkal-
mából kopjafát aján-
dékozott a Barcsay
Múzeumnak.

Ünnepélyesen átadták a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
umban a Skanzen Vonatot az új
fogadóépülettel, mely új korsza-
kot nyitott a falumúzeum törté-
netében.

Átadták a pályázati pénzbõl fel-
újított HÉV-aluljárót, falára 800
képbõl álló, 24 méter hosszú és
50 cm magas, városunk éltérõl
szóló fotómontázs került a Vajda
Lajos Stúdió tagjai jóvoltából.

A városunkban született Somogyi
Péter neurobiológus, agykutató
lett a 2009-es Feldberg-díj, az
egyik legrangosabb nemzetközi
kutatási díj kitüntetettje. 

Az Országos Kötélugró Diákolim-
pián az ötödik osztályos Molnár
Bernadett (Szent András Álta-
lános Iskola) elsõ helyezést ért el
és különdíjas lett.

Május

Átadták Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpontot. A Kovács
Lajos emlékére állított emlék-

2009-ben történt
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táblát Schmitt Pál, a MOB elnöke
és dr. Dietz Ferenc polgármester
leplezte le.

Szülinapi zsúr keretében vehették
birtokba az óvodások a 7,5 millió
Ft regionális támogatásból és
mintegy 5 millió Ft önerõbõl
felújított, az uniós szabványok-
nak megfelelõen modernizált hét
játszóteret.

A Szerbiában megrendezett In-
ternational Federation of Modern
Dance Sports világbajnokságról
hat arany és négy ezüstéremmel
tértek haza a az A-Force 1. Tánc
Sportegyesület versenyzõi, akik
között szentendrei indulók is volt.

A Városháza és a püspökmajori
városrészben megrendezett gye-
reknap segítõ közremûködõi eb-
ben az évben a Barcsay iskola ta-
nulói voltak, házigazdája Rubint
Réka fitneszedzõ. Idén Horváth
Donát, a Szent András iskola 8-os
tanulóját választották meg diák
polgármesternek.

Játszótér-felújítások történtek a
város különbözõ pontjain: Postás-
strand, László-telep, a Széchenyi
tér, Kerényi park, Szegedi utca,
Szûcs József utca és Szmolnyica
sétány.

A város négy óvoda fejlesztésére
238 millió Ft-ot nyert a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt
pályázaton. 

A Barcsay Jenõ Általános Iskola
intézményük fennállásának 30.
évfordulóját, a Református Gim-
názium a 10. évfordulót ünne-
pelte.

A Fõ téren, a képtár melletti
épületben nyílt meg a Keres-
kedõház Café, melynek ünnepé-
lyes megnyitóján jelen volt dr.
Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke is.

A Szentendrei Nõi Kézilabdacsa-
pat az Országos Serdülõbajnok-
ságon ezüstérmet szerzett, és 
a helyi közönségtõl õk kapták a
Fair Play-díjat is.

A Musica Beata kórus négynapos
vendégszereplésre hívták test-
vérvárosunkba, Huntingdonba, a
Péter-Pál Énekkar hét helyszínt
érintve Erdélyben járt.

Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium döntése alapján a Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium a tér-
ség kiváló érettségi vizsga-
központja lett.

A Pest megyei Kosárlabda Baj-
nokságon Szentendre csapata a
dobogó legfelõs fokára állhatott,
a torna legjobb játékosának a
szentendrei csapatból Sólyom
Mártont választották.

Június

A központi ebédlõben köszöntötte
városunk pedagógusait, óvónõ-
ket, tanítókat, tanárokat dr. Dietz
Ferenc polgármester. Az idei vá-
rosi pedagógiai díjat Bukovszkiné
Csoba Zsuzsanna, a Szent András
Általános Iskola igazgatónõje
kapta.

Sikeresen lezajlott az Európai
Parlament tagjainak a választása,
a szentendrei választópolgárok
46,74%-a szavazott, amely meg-
haladta az országos és a Pest me-
gyei részvételi arányt is. Ered-
mény: Fidesz-KDNP 55,68%,
SZDSZ 3,70%, MCF Roma Össze-
fogás 0,07%, Munkáspárt 0,56%,
MSZP 13,76%, Jobbik 14,69%,
LMP Humanista Párt 5,33%, MDF
6,22%.

Szobrász Biennálé Konferenciát
tartottak a MûvészetMalomban,
majd Dedukció címen nyílt meg az
I. Szobrász biennálé. A résztvevõ
mûvészek közül Németh Ágnes
kapta Szentendre Város Önkor-
mányzatának díját.

Szekeres Imre honvédelmi mi-
niszter tett látogatást a Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ
Bázisán.

Megújult a Pátriárka utcai járda
burkolata, valamint a Bükkös-
parti járdaszakasz a Bajcsy Zsi-
linszky utca végétõl a Szent
András Óvodáig.

A Csend napja alkalmából a
Fiumei úti temetõben rendezett
Requiem az életért címû kiállítás
grafikai pályázatának közön-
ségdíját Pistyur Imre képzõmû-
vész nyerte el.

Városunk is csatlakozott az
Európát átszelõ, több mint 20
ezer km-es kerékpárút-rendszer-
hez a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztésével. A beruházás során
10 piknik asztal, 34 kerékpár-
tároló, számos hulladéktároló és
több tucat térkép és információs
tábla segíti a Szentendrén ke-
rekezõket.

A Kecskés együttes új CD-lemezt
adott ki, amelyen Mátyás király
korabeli muzsikát játszanak.

15 esztendõ után leköszönt Bokor
György a Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola élérõl. Az intézmény új
igazgatója Zakar Katalin lett.

Július 

A hónap elsõ hétvégéjén ren-
dezték meg a Szentendre Art
Fesztivált (SZAFT), melynek ke-
retében kiállítások, vásárok, kon-

certek, performance elõadások
várták az érdeklõdõket.

A MûvészetMalomban megtartott
ünnepélyes megnyitóval vette
kezdetét a Szentendrei Nyár 50.
és a Szentendrei Teátrum 40.
évada.

A 907-ben zajlott pozsonyi csata
emlékére koszorúzási ünnepséget
a Petõfi Kulturális és Hagyomány-
õrzõ Egyesület Árpád fejedelem
kopjafájánál. 

Tömeges halpusztulást okozó
szennyezõdés történt a Bükkös-
patak Mûvész tér alatti szaka-
szán: a csapadékcsatornán ke-
resztül klóros víz került a pa-
takba.

A Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének Családbarát Önkor-
mányzati Díját nyerte el a szent-
endrei önkormányzat a gyerme-
kes családok életfeltételeinek
javítását szolgáló intézkedések
miatt.

Hõségriadót rendelt el az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat: a
polgármesteri hivatal munkatár-
sai három napon keresztül ás-
ványvizet osztottak a Fõ téren.

Újabb 100 szentendrei újszülött
szülei vehették át az önkor-
mányzat babautalványát a 2008-
ban indított  program alapján.

Akadálymentes járda készült a
Ferences és a Református Gim-
názium közötti szakaszon.

A szentendrei Raiffeisen bankfiók
jóvoltából a helyi tûzoltóság
bútorokat és számítástechnikai
eszközöket kapott több mint 3
millió Ft értékben. 
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153 tiszthelyettes avatására
került sor a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisán.

A Templomdombon, a segesvári
csata 160. évfordulója alkalmából
avatták fel Petõfi Sándor bronz
mellszobrát, Páljános Ervin szob-
rászmûvész mûvét a Szentendrei
Petõfi Kulturális és Hagyomány-
õrzõ Egyesület kezdeménye-
zésére.

Augusztus

Átadták a jótékonysági bál be-
vételébõl vásárolt életmentõ or-
vosi mûszereket a gyermekorvosi
rendelõnek.

Évek óta nem tapasztalt, több
tízmillió forintos kárt okozó vihar
pusztított Pócsmegyer, Tahitót-
falu, Leányfalu községek kör-
nyékén.

Nemzeti ünnepünk alkalmából az
idén Aknay János festõmûvész
kapta Szentendre Város Dísz-
polgára címet. A Pro Urbe-díjat dr.
P. Tóth Béláné, a Szentendrei
Református Gimnázium igazgató-
ja, a Szentendrei Régi Mûvész-
telep Kulturális Egyesület és a
Szentendrei Gondozási Központ
kapta. 

A romániai forradalom 20. évfor-
dulója alkalmából Izbégen tartott
megemlékezés díszvendége Tõkés
László európai parlamenti kép-
viselõ volt.

20 éve írták alá a Szentendre és
Wertheim közötti testvérvárosi
megállapodást. Az évforduló
megünneplését egybekötötték asz
augusztus 20-i rendezvényekkel
és Szentendre 100 esztendõs
ünnepével.

Ünnepi testületi ülés keretében
dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke Pest megye
nevében millenniumi ajándékot:
kék-arany színû selyemzászlót
adott át a városnak, hiszen Pest
megyéhez hasonlóan városunk is
2009-ben ünnepelte fennállásá-
nak ezredik évfordulóját.

Testületi ülés keretében mutatták
be Szentendre város könyvét,
melyet Vincze László papírmerítõ
mester ajánlott fel a városnak. A
könyvben Szentendre 1000. évé-
ben a városlakók, az intéz-
mények, az egyesületek tagjai
örökíthették meg magukat az
utókornak.

A Magyar Köztársaság elnöke 
dr. Cseri Miklós néprajzkutató-
muzeológusnak, a Skanzen fõ-
igazgatójának a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozta.

Több száz rendõr hatolt be
Szentendre külterületén arra a
magánterületre, ahol a Magyar
Gárda egyenruháját viselõ, kb.
500 ember tett esküt.

A V8 uszoda jóvoltából tájékoz-
tató táblákat helyeztek ki a

testvérvárosokról és a nagyberu-
házásokról a püspökmajor-lakó-
telepi lámpás keresztezõdésben.

Második alkalommal választották
meg Szentendre Város Borát: idén
a zsûri Dúzsi Tamás 2007-es
szekszárdi kadarkáját ítélte a
legjobbnak.

Felavatták a Református Óvodát a
Vasúti villasoron.

A hónap utolsó hétvégéjén tartot-
ták a IV. Szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivált.

Szeptember

Felavatták az Ábrányi-villa kerí-
tésén elhelyezett, Laki Péter által
felújított emléktáblát. A koszorú-
záson jelen volt Ábrányi Emil
külföldön élõ leszármazottja is.

Földi Jánost nevezték a Szent-
endrei Református Gimnázium
igazgatójának P. Tóth Béláné
nyugdíjba vonulását követõen.

A Virágzó Szentendre! címen meg-
hirdetett környezetszépítõ verse-
nyen virágos üzlet kategóriában 1.
helyezett a Dumtsa utcai üzletek
(a pályázatot összefogta a Szeresd
Szentendrét Egyesület); virágos
közterület kategóriában 1. a Sze-
leczki ház, Dalmát Kávézó és
Zábránszky ház; virágos intéz-
mény kategóriában I. Szentendre
Város Óvoda központja (Pannónia
u. 40.); virágos balkon, ablak
kategóriában 1. dr. Magyar Erzsé-
bet (Széchenyi tér), 2. Kun Lajosné
(Radnóti u.), 3. Szikriszt Józsefné
(Nyár u.). 

A Nõkre szabott város címû prog-
ram jegyében felfestették a belvá-
rosban az elsõ, kifejezetten anyu-
kák számára kialakított parkoló-
helyeket.

Befejezõdött a katolikus plébánia
és a Szent András Általános
Iskola külsõ felújítása.

Közel 400 új utcanévtáblát cserél-
tek vagy pótoltak a polgármesteri
hivatal munkatársai.

Az Európai Mobilitási Héthez
kapcsolódva városunkban is
megrendezték az autómentes
napot.

Testvérvárosunkból, Salon de
Provence-ból indulva 1801 km-t
kerekezve érkezett meg hozzánk
11 vállalkozó kedvû biciklis. 

Jól sikerült az idei szüreti fel-
vonulás is: a menet az Orbán-
kereszttõl indult Kertész József
szõlõsgazda vezetésével, a végál-
lomása Dunaparti Mûvelõdési
Ház volt

A városi csónakházban ötödik
alkalommal rendezték meg a
családi vízi sportnapot, neves
sportolók részvételével.

Október

Nemzeti gyásznapunkon a Mil-
lenniumi emlékmûnél tartott ko-
szorúzáson dr. Isaszegi János
tábornok mondott ünnepi be-
szédet.

Szülõi összefogás eredményekép-
pen négy új játszóeszközzel
gazdagodott a Szivárvány Óvoda.

Gyõzelemmel tértek haza a szent-
endrei fiatalok a Wertheimben
megrendezett testvérvárosi sport-
fesztiválról.

A Kert és a Jókai utcák találkozá-
sánál avatták fel a Navigare
necesse est (Hajózni pedig mu-
száj!) címû köztéri szobrot, mely
Koreny Viktória alkotása Ligeti
Erika kisplasztikája alapján.
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Idén õsszel is sor került az immár
hagyományosnak mondható Bük-
kös-takarításra és a Bükkös Pá-
lyázat eredményhirdetésére Zakar
Ágnes képviselõ szervezésében.

A Szentendrei Szalonban köszön-
tötték tisztelõi, barátai Losonci
Miklós mûvészettörténészt, írót
80. születésnapja alkalmából.

Pilisi Tekerõ néven, közel 400
kerékpáros résztvevõvel tartotta
meg a Dunakanyar-Pilisi Kistér-
ség  hagyományos õszi sportfesz-
tiválját.

Sportoló fiatalokat köszöntettek a
Városházán: Jó tanuló – jó spor-
toló címet kaptak Bodnár Lili,
Tóth Emese Szilvia és Porubek
Lilla, a II. Rákóczi iskola diákjai.
A polgármester köszöntette a
Wertheimben megrendezett sport-
fesztiválon gyõztes szentendrei
csapatot, illetve az országos juni-
or bajnokságban elért elsõ he-
lyezésért a szentendrei baseball
csapat tagjait.

Hatodik alkalommal került sor a
Skanzenben a Néphagyományt
Éltetõ Óvónõk Teréz napi ta-
lálkozójára.

A Magyar Festészet Napja nyitó-
eseményét a Szentendrei Régi
Mûvésztelepi Galériában tartot-
ták, a mûveket Jókai Anna írónõ
méltatta.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére tartott ünnep-
ség keretében adták át a városi
kitüntetõ díjakat: Szentendre
Város Szolgálatáért díjat Puhl
Márta köztisztviselõ, a közmû-
velõdési díjat Szvorák Katalin
népdalénekes, a közegészségügyi
díjat Bölcsföldi Tiborné ápolási
igazgató, a testnevelési és sport

díjat Nemes Tibor asztalitenisz
edzõ, a város közbiztonságáért
díjat Végi Csaba tûzoltó százados,
a tisztes iparos díjat Gyöngyösi
László vállalkozó vehette át. A
Talentum ösztöndíjat idén Kassai
Gyöngyi (Református Gimnázi-
um) és Andorka Péter (Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem)
tanulók kapták. Szentendre Város
Civil Szervezete Díjat a Szeresd
Szentendrét Egyesület kapta,
oklevelet vehettek át a Szent-
endrei Római Katolikus Karitász
Szolgálat, a Tizenegylet Ifjúsági
Egyesület, a Kossuth Lajos Nyug-
díjas Klub, az Izbégi Baráti Kör
Egyesület, a Rotary Klub Szent-
endre és az Egészséges Városért
Közalapítvány képviselõi is.

A Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesület egész napos családi
programot szervezett városunk-
ban, amelyen több száz család
vett részt a NOE Felsõ-Duna
régiójának területérõl.

Az Izbégi Általános Iskola tor-
natermében tartották meg az idei
ovi-olimpiát a Piramis Sport-
egyesület rendezésében.

A Rotary Klub Szentendre kony-
hai eszközöket ajándékozott
óvodáknak, iskoláknak és a
központi konyhának. 

A csaknem 15 éve alakult Sön-
dörgõ Együttes több sikert is
elkönyvelhetett ebben az évben:
egyik legnagyobb elismerés, hogy a
legismertebb zenei szaklap, a
Songlines Top of the World lis-
tájának 2. helyére került, ami rend-
hagyó jelenség az arrafelé kevésbé
ismert zenekarok esetében.

November 

Átadták az új csoportszobát a
Pannónia utcai óvodában.

A Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület a térségben környezet-
tudatosan mûködõ vállalkozások
elismerésére öt kategóriában írt ki
pályázatot. A Lukács Tibor festõ-

és szobrászmûvész által tervezett
Almacsutka Kupát a Sima és Tsa
Bt., az Édeni Édességek Boltja, a
Chez Nicolas Étterem, Dévai Éva
vállalkozó telephelye és a bu-
dakalászi Csodabogár Közok-
tatási Alapítvány óvodája és böl-
csõdéje kapta.

A GKIeNET, a T-Home és a T-
Mobile adatai alapján Szentendre
a leginkább „internet-intenzív“
település.

A tavasszal megnyitott Vizes 8
Uszoda és Szabadidõközpont
átvilágításakor gazdálkodási hi-
bák egész sorára bukkant az
önkormányzat. A polgármester
azonnali intézkedéseket tett: fel-
mentették az uszodát üzemeltetõ
kft. ügyvezetõ igazgatóját, új
pályázatot írtak ki, felállították a
felügyelõ-bizottságot, módosítot-
ták a belépõjegyek árát.

A millenniumi városi helytör-
téneti vetélkedõn, melynek fõ
szervezõi Zakar Ágnes képviselõ
és Majnekné Horváth Katalin
tanár voltak, a Templomdombi
Általános Iskola csapata kapott
arany minõsítést.

Világsiker lett a szentendrei
köztemetõ terve: a legjobbak közé
válogatták a Spanyolországban
megrendezett World Architecture
Festivalon közel 1500 alkotás
közül.

A megyei Bolyai matematika
versenyen az izbégi általános
iskola csapat a 99 induló közül a
7. helyen végzett.

A Skóciában megrendezett Wa-
dokai Karate Európa-bajnokságon
a szentendrei Piramis Egyesület
hat karatékával vett részt: Trem-
mel Márton 2., Herczeg Balázs és
Bereczki Roland 3., Tóth Péter 2.,
a gyermek csapat 1., a felnõtt
csapat 4. helyezést ért el.

Átadták a panelprogramban
elsõként résztvevõ füzesparki
lakóházak külsõ hõszigeteléssel
ellátott épületeit. 

Összetett harmadik helyen futott
be a II. Genua Cup tengeri vitorlás-
versenyen a Református Gim-
názium vitorláscsapatának hajója.

Nagy érdeklõdés kísérte az Állam-
polgári Tanács megalakulását
megelõzõ elõfórumot, melynek
témája a 2002-ben kijelölt mezõ-
gazdasági területek belterületbe
vonásának vizsgálata volt.

A hónap utolsó vasárnapján gyúj-
tottak meg a Fõ téri adventi ko-
szorún az elsõ gyertyát. A hagyo-
mányokhoz híven minden héten
más-más vendéglátói voltak az
eseménynek.

December

A magyar vízilabda-válogatott
tartott edzést a V8 uszodában.

Kiváló Minõsítésû Mûvészeti
Fesztivál minõsítést kapott a
Szentendrei Teátrum és a Nyár
fesztivál.  Az elnyert cím komoly
szakmai rangot jelent, és elõnyt
jelent a pályázati támogatások
elbírálásánál

Megyei díjazottak: a szentendrei,
kilencgyermekes Déri család kap-
ta Az év családja Pest megyében
díjat. Pest Megye Katasztrófa-
védelméért Díj kitüntetésben Végi
Csaba tûzoltó százados, Pest Me-
gye Népmûvészetéért Díj kitün-
tetésben a Vujicsics Együttes,
valamint Fitos Dezsõ és Kocsis
Enikõ, a Szentendre Néptánc-
együttes mûvészeti vezetõi, Pest
Megyei Médiadíj kitüntetésben
Huszár Diána, a TV Szentendre
felelõs szerkesztõje részesült.

A Péter-Pál templomban tartotta
Vedres Csaba zongoramûvész-
zeneszerzõ, a Kairosz Együttes
vezetõje Csendzenék címû új CD-
jének bemutató koncertjét.
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Balogh László 
életmû-kiállítása 
a Malomban

Szentendre városa 2010-ben a Magyar Kultúra Napját a
város szülötte, a Munkácsy-díjas Balogh László festõ-
mûvész nyolcvanadik születésnapja alkalmából ren-
dezett életmû kiállításával ünnepli. 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Új Szent-
endrei Kulturális Központ közös szervezésében január
22-én a MûvészetMalomban megnyíló, hozzávetõleg
kétszáz festészeti és grafikai mûvet felvonultató kiál-
lítás az idei év elsõ jelentõs kulturális eseménye. A meg-
nyitón Konok Tamás Kossuth-díjas festõmûvész méltat-
ja pályatársa fél évszázados munkásságát.
Balogh Lászlónak nemcsak szülõhelye, de egész élet- és
pályatörténetének is színtere a „festõk városa”. A fõ-
iskolai évek alatt (1952-1957) Barcsay Jenõ és Konecsni
György voltak rá a legnagyobb hatással. Saját megfogal-
mazása szerint Barcsay „szigorú festõlogikája, sallang-
mentes képépítõ példája, páratlan komolysággal fel-
épített monumentális életmûve” és a kettõjük között
szövõdött, „Mester és tanítvány” barátsága szolgált
számára mértékül. Konecsni Györgytõl a fõiskola Al-
kalmazott Grafikai Tanszékén a tömör, emblemisztikus
fogalmazást sajátította el. Balogh László életmûvében
mind a képgrafika, mind az alkalmazott grafika jelentõs
helyet vívott ki magának.
Pályája kezdetén tagja lett a Szentendrei Régi Mûvész-
telepnek. Itt került közeli kapcsolatba a szentendrei fes-
tészet idõsebb generációjának tagjaival. 1956-ban a mû-
vésztelep jubiláris csoportos tárlatán ott találjuk õt is 
a kiállítók között, s ettõl kezdve mind a hazai, mind a
külföldi kiállítások rendszeres résztvevõje. Egyéni kiál-
lításai között – nem tekintve a jelenlegit – a tíz évvel
ezelõtt a Vigadó Galériában megrendezett, ugyancsak
retrospektív kiállítást tartja maga a mûvész is a legje-
lentõsebbnek.
Balogh Lászlót, a szentendrei lírai konstruktivizmus
egyik meghatározó alakját, a rendíthetetlen lokálpatrió-
tát mind szülõvárosa, mind a szakma számos díjjal tün-
tette ki. Szülõvárosától Pro Urbe-díjat (1982) és
Szentendre Város Díszpolgára (1995) címet kapott.
Mûvészeti tevékenységének elismerését jelzi többek
között a Szentendrei Grafikai Mûhely két ízben elnyert
Nívó-díja (1986, 1989), a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt (1994), a Pest Megye Mûvészetéért Díj
(1997), a MAOE Alkotói Nagydíja (2006) és a Munkácsy-
díj (2006).
Balogh László élet- és pályatörténete Szentendre és a
helyi festészet történetének szerves részévé vált.

TÖRÖK KATALIN

Kiállítás-megnyitó

Balogh László kiállítása január
22-én, pénteken 18 órakor, a
Magyar Kultúra Napján nyílik a
MûvészetMalomban (Bogdányi
u. 32.). A kiállítást Konok
Tamás Kossuth-díjas fes-
tõmûvész nyitja meg. Köszöntõt
mond: dr. Szûcs Lajos, a Pest
Megyei Közgyûlés elnöke, 
dr. Dietz Ferenc polgármester,
dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton megyei múzeum-
igazgató. Közremûködik: Kiss
József színmûvész, Kovács
Lóránt Liszt-díjas, érdemes
mûvész fuvolán, zongorán kísér
Wolf Péter Erkel-díjas zenesz-
erzõ. A kiállítás kurátora 
dr. Török Katalin.
A kiállítás megtekinthetõ már-
cius 15-ig, hétfõ kivételével 
10-18 óráig

Kiállítás-záró 
tárlatvezetés

Január 17-én, vasárnap 
15 órakor a Kassai modernek –
A két világháború közötti képzõ-
mûvészet Kassán címû kiállítás-
ban (MûvészetMalom, Bogdányi
u. 32.) tárlatvezetést tart a kiál-
lítás kurátora, dr. Szabó Lilla
mûvészettörténész.
Megjelent a kiállítás színes, 100
oldalas, magyar és angol nyelvû
katalógusa is, amelynek vásár-
lói ajándékba kapják az
„Elsüllyedt jelek” – A 20. száza-
di magyar könyvillusztráció
Magyarország határain kívül
1918-tól napjainkig címû
könyvet (238 oldal, bolti ár:
3000 Ft).

Szeresd Szentendrét
séták

Rab Ráby nyomában
címû sétánkra sze-
retettel várunk minden

érdeklõdõt. A séta
során a legendás hõs nyomába
eredünk, és ha szerencsénk van,
Ráby Mátyás titokzatos ládáját
is felnyithatjuk egy kalandos
kincskeresés eredményeképpen.
Egy regény rekonstrukciós kísér-
lete eredeti helyszíneken Okru-
tay Miklós építész vezetésével.
Találkozó január 17-én, vasár-
nap 15 órakor a Jókai-regény
elsõ helyszínén, a Daru piacon.

JANUÁR 22. - MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Faluházavatás 
Leányfalun
Leányfalun az EU-s támogatással Vadász
György Kossuth-díjas építész tervei alapján tel-
jesen megújult gyönyörû Faluház avatásával
ünneplik a Magyar Kultúra Napját. Ám nem
csupán az épület avatására kerül sor ezen a
napon, hanem bemutatkozik a Leányfalusi
Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány is,
amelynek létrejöttében – többek mellett – olyan
tekintélyes és elismert leányfalui, illetve Leány-
faluhoz kötõdõ személyek tettek alapítványt,
mint Regéczy-Nagy László, ifj. dr. Bibó István és
dr. Kemény Dénes. Céljuk olyan elõadások, ren-
dezvények, képzések megtartása, ahol minden-
ki megtalálja érdeklõdésének, készségeinek
megfelelõ foglalkozást, személyiségfejlesztést
és mûveltségének gyarapítását.

A megnyitó napján 
a Leányfalusi Szabadegyetem elsõ elõadást

Rockenbauer Zoltán mûvészettörténész,
kultúrantropológus tartja „A nyolcak 

és a zene” címmel. Vetített képeihez zenei
illusztrációval is szolgál majd.

Megnyitja elsõ kiállítását a Faluház új Aba-
Novák Galériája is. A kiállítás címe: „17 akt-
lap”, amelyben Aba-Novák Vilmos eredeti
grafikái és Zalán Tibor költõ ezen rajzokhoz írt
kézírásos verseit, és a belõlük összeállított
mappát teszik közszemlére. Az Aba-Novák
Galériát Leányfalu polgármestere, Nyíri Csaba
és képviselõ-testülete, valamint a kultúra iránt
fogékony polgárai hívták életre. A galéria
mûvészeti programját és tevékenységét a 20.
századi és kortárs képzõmûvészetének szenteli.
A galéria intim terében kiállítások, elõadások,
felolvasások és zenei rendezvények lesznek. 
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Karácsony a Gondozási
Központban

Nagyon kellemes, meghitt hangu-
latban ünnepelték a karácsonyt az
idén is a Gondozási Központ Idõsek
Klubjának tagjai. A Szent András
Általános iskola 3. osztályos tan-
ulói adtak elõ betlehemes mûsort az
idõseknek. Az adományoknak kö-
szönhetõen sikerült megajándé-
kozni a klubtagokat is. Támogatók:
Avon Cosmetics Kft, Long 94 Kft,
Vasvári Gyógyszertár, Magyar
Vöröskereszt, Kühne+Nagel Kft.
Ezúton szeretnénk még megköszön-
ni dr. Pázmány Annamáriának, a
szakorvosi rendelõ igazgatójának,
hogy gondolt intézményünkre, és
karácsony alkalmából egy használt
fénymásolót ajándékozott nekünk.

NAGY JUDIT

mentálhigiénikus

A Családsegítõ kistérségi
karácsonya

Hagyományainkhoz híven szol-
gálatunk idén is megrendezte kará-
csonyi ünnepségét a kistérségben
élõ családok számára. A meghitt
hangulatú ünnepségre a Magyar
Hadsereg Központi Kiképzõ Bázisa
ajánlotta föl Mûvelõdési Házának
klubhelyiségét. 
Vendégeinket a Szilágyi Pékség
jóvoltából finom falatokkal tudtuk
fogadni, majd a gyerekek és a vál-
lalkozó kedvû szülõk marcipánból
különbözõ figurákat formálhattak:
angyalkát, kismackót. A kézmû-
veskedés után közös játékra volt
lehetõségünk Kertész Kata vezeté-
sével, diákjai karácsonyi énekekkel
örvendeztették meg a jelenlévõket.
Az est várva várt pillanata volt a
személyre szóló ajándékok átadása,
illetve minden család számára
összeállított élelmiszercsomag.
Idén ünnepségünk fényét emelte
Elena Tsui Lakatos szervezésében
összegyûjtött számos cipõs doboz,
amelybe apró ajándékokat rejtettek
Szentendre iskolás gyermekei. Az
ünnepi hangulatot teljessé tette a
La Fiesta Kft. által felajánlott
bõséges karácsonyi uzsonna. Ün-
nepségünket megtisztelte dr. Isa-
szegi János tábornok, a kiképzõ
bázis parancsnoka is, aki szintén
ajándékokkal lepte meg az aprósá-
gokat.
A karácsonyi ünnepség egész éves
munkánkat koronázta meg, mert a
szolgálat számára fontos, hogy a
családokkal ne csak a hétköznapok
nehézségei közepette találkozzunk,
hanem egy ilyen különleges alka-
lommal is együtt lehessünk.
Ezúton szeretnénk támogatóinknak
megköszönni adományaikat, me-
lyekkel a kistérségi családoknak
sok örömet okoztak a karácsonyi
készülõdés közepette.
Adományozók: La Fieste Party Ser-

vice, Elena Tsui Lakatos, Cora –
Budakalász, Dobozi CBA, Móricz
ABC – Szentendre, „Kékvölgy” Wal-
dorf Iskola és Gimnázium, Szilágyi
Pékség – Szentendre, Pixis Kreatív
Hobby bolt, Magyar Hadsereg
Központi Kiképzõ Bázis, Kertész
Kata, és nem utolsósorban kis-
térségünk lakóinak szeretnénk
megköszönni hozzájárulásukat az
ünnepi alkalomhoz.

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat

Idõsek karácsonya
Izbégen

Az Izbégi Baráti Kör Egyesület szer-
vezésében – a jelenlévõk véleménye
szerint – ez idáig a legbensõsége-
sebb karácsonyi ünnepségre került
sor az Izbégi Általános Iskola
ebédlõjében, amely évek óta hely-
színe az Izbégi Idõsek Karácso-
nyának.
Déry György nyugdíjas zenepedagó-
gus és együttese, a Kossuth Nyug-
díjas Klub Ezüstfény Együttes idén
is elkápráztatta a mintegy 60-70
fõs közönséget. A mûsort még szí-
nesebbé tette Fehér Juli színmû-
vésznõ és Kertész József versmondó
barátunk elõadása. Horváth Csaba
izbégi kántor felolvasása közénk
idézte a születõ kis Jézust – így volt
szép, így volt kerek a karácsonyi
est.
A fellépõ mûvészek, a baráti kör
lelkes tagjainak munkája mellett
természetesen szükség volt a pol-
gármesteri hivatal anyagi támo-
gatására is: ennek segítségével
tudtuk a jelenlévõ, kedves emberek
karácsonyát örömtelivé tenni.
Köszönet a fellépõknek, a finom
ételeket és italokat készítõknek, a
felszolgálóknak. Köszönet az iskola
igazgatójának, Stomf Ferencné
Évikének.

MAHOLÁNYI PÁL

Izbégi Baráti Kör elnök

Karácsony néprajzi
hangulatban

Hagyományteremtõ céllal idén is
megrendeztük a Népek Karácsonyát 
a Kisebbségek napján az Izbégi
Általános Iskolában december 18-
án. A város 1000 éves évfordulója
adta az ötletet, hogy megismerjük
Szentendre múltjában meghatározó
szerepet játszó dalmát, szerb és
német nemzetiségek karácsonyi
szokásait. Ezért felkértük Szautner
Katalint, a Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat vezetõjét, Jámbor Fe-
rencet, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetõjét és Vukovics
Kosztát, a Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetõjét, hogy népszoká-
suknak megfelelõ karácsonyi han-
gulatot varázsoljanak. Így a szerbek
és a dalmátok asztalt terítettek, a
németek fát állítottak. Külön öröm
volt, hogy a közelmúltban meg-

szûnt Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat is feldíszített egy fát Csapó
Alina jóvoltából. 
Az összegyûlt közönséget Stomp
Ferencné, az Izbégi Általános Iskola
igazgatója köszöntötte, majd
gyönyörû magyar karácsonyi nép-
dalok csendültek fel Méreg Martina
és Nyári Virág izbégi tanulók elõ-
adásában, és lengyelül, szlovákul
énekeltek csodaszép csengõ hangon
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola ta-
nulói: Sarkovicz Regina és Tamási
Rebeka.
A néprajzi kiállítást a kisebbségek
képviselõinek elõadása egészítette
ki: Vas Éva (Szerb Múzeum mun-
katársa) múzeumi alapossággal
tájékoztatta a hallgatóságot; Ke-
rekes Klára (tanárnõ) és Mravcsik
Viktória (tanuló) a sváb szokást
ismertette; Csapó Alina és tanít-
ványai a lengyel karácsonyi hagyo-
mányokkal ismertettek meg ben-
nünket; Szautner Katalin és Miklósi
Nikolett (tanuló) elbeszélése révén
dalmát karácsony esti hangulat
részesei lehettünk. A „skanzeni”
légkört: Csafni Imre és Kis D. Ádám
(Vujicsics Tihamér Zeneiskola ta-
nárai) még csak fokozták zené-
jükkel a 70-es évek táncházi hangu-
latát keltve, az alkalmi dalmát
kórus pedig a hagyományos karác-
sonyi miséjükön énekelt dalokból
válogatott. 
A mûsor után, de a rendezvény
részeként a közönségnek alkalma
nyílt megkóstolni a nemzetiségek
karácsonyi specialitásait. A szerb
cseznyica, a lengyel kalács, a német
beigli és a dalmát kalács pillana-
tokon belül elfogyott.
Rendezvényünk nem jöhetett volna
létre az alábbi támogatok nélkül:
Farkas Viktor (Pilisi Parkerdõ: fe-
nyõfák), Német Kisebbségi Önkor-
mányzat (anyagi hozzájárulás),
Tóth Szilvia (sütemények), Bodor
Katalin (szülõ: dekoráció), Milán
Szabolcs ( meghívók), Ács család.
Köszönet a mûsort konferáló Zakar
Ágnesnek (önkormányzati kép-
viselõ, tanár) és valamennyi köz-
remûködõnek.

MAJNEKNÉ HORVÁTH KATALIN

Izbégi Általános Iskola tanára, 
a program szervezõje

Nyugdíjas-karácsony 
az „iskolakonyhán”

Az idén immár hatodik alkalommal
szerveztük meg a nyugdíjasoknak
szóló karácsonyi rendezvényünket
az „iskolakonyhán”. Az idõjárás és
az influenzajárvány nem kecseg-
tetett sok résztvevõvel, azonban
már egy órával a meghirdetett
kezdés elõtt jöttek és csak jöttek az
idõs emberek. Még a szakadó
hóesés sem riasztotta el az elszán-
takat, akik – legalábbis a vissza-
jelzésekbõl ítélve – ebben az évben
érezték talán legjobban magukat a
délután folyamán.
Fejes Györgyné, a Dunakanyar

Nõszirom Egyesület elnöke köszön-
tötte az egybegyûlteket, majd Gáti
Pál énekes mûsorát láthatták a
vendégek. És, ahogy az már nálunk
lenni szokott, együtt énekelt az
egész terem a fellépõ mûvésszel.
Sokan táncra perdültek a zene hal-
latán, fiatalosan ropták jó néhány
számon át.
Öt óra tájékában megérkezett Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, a délután fõvédnöke, aki
a közelgõ karácsony alkalmából
köszöntötte a nyugdíjasokat, min-
den jót, jó egészséget kívánva ne-
kik. Természetesen õ sem „úszta
meg” tánc nélkül. Az asszonyok
sorra partnernek kérték a miniszter
urat, aki örömmel tett eleget a
felkéréseknek. A zenét Kovacsik
József szolgáltatta – akárcsak a
korábbi években – nagy sikerrel.
Bár az idei ünnepség szerényebb
volt, mint az ezt megelõzõk, azért
ebben az évben is jutott mákos, diós
bejgli és bor az asztalokra. Izmajlov
Szergejnek köszönhetõen más
süteménnyel is kedveskedhettünk a
vendégeknek.
Jó érzés volt hallani, hogy ezt a
délutánt már várják a nyugdíjasok,
ami ránk, szervezõkre ró felelõs-
séget. Ígérjük, amíg tehetjük, min-
den évben megszervezzük a kará-
csonyi ünnepséget.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
GESZ vezetésének, Háromszékiné
Katikának, Duró Imrének, Izmajlov
Szergejnek, Jung Csabának és
Szabó Imrének a rendezvényhez
nyújtott segítségükért.

MAGYAR JUDIT

SZ.I.A. Alapítvány

Köszönet

A Püspökmajor Lakótelepi Baráti
Kör nyugdíjasai nevében Szalai
Mihály köszönetet mond Horváth
Gyõzõ önkormányzati képviselõnek
és a CBA Móricz ABC vezetõ-
ségének, hogy hozzájárultak a
karácsony méltó megünnepléséhez.
Külön köszönet a Móricz Zsigmond
Gimnázium diákjainak, akik a
karácsonyi csomagok házhoz szál-
lításában segítettek.

Megint jó karácsony

Megint jó karácsonya volt a Lakó-
telepi Nyugdíjas Klubnak! Nemcsak
azért, mert jó évet zártak, sokfelé
kirándultak, többek között Egersza-
lókra,  Harkányba önkormányzati
pályázati támogatásból, hanem
mert az összeszokott, baráti tár-
saság jóhangulatú estét rendezett.
Az elõzõ klubnapon kihúzott
klubtársnak igyekeztek kedves
melepetést okozni az ajándékkal, és
minden klubtagunk kapott egy kis
csomagot, amihez Horváth Gyõzõ
lakótelepi képviselõ 30 000 Ft-os
adománya segítségével jutottunk
hozzá. Köszönjük a nemcsak gesz-
tusértékû segítséget!
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Emberségbõl kitûnõ!
December 18-án a szentendrei
mozgáskorlátozottak támogatására
1995-ben alakult Nyitott Szív
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
tagjai (Miakich Gábor kuratórium
elnök, Kállay Péter kuratóriumi tag
és Maholányi Pál alapító) megláto-
gatták a Rózsakerti lakótelepen élõ
Antalóczi Magdolnát és fogadott
fiát, Kollinger Szabolcsot, valamint
az Izbégen élõ Vrskovetz családot.
Az alapítvány a már szokásos
karácsonyi csomagon kívül mindkét
családnak 60-60 000 Ft-os rezsi-
költség-támogatást adott át.

Antalóczi Magdolna a HÉV-állomá-
son volt hírlapárus 33 éven át,
nyugdíjba meneteléig. Testi fogya-
tékossága ellenére két egészséges
leánya mellé 1994-ben, három és fél
éves korában magához vette a
súlyosan testi fogyatékos Kollinger
Szabolcsot. Szabi – akit a csobánkai
Irmak Egyesület naponta szállít
Budapestre, a Neumann János szak-
középiskolába – semmiben nem
szenved hiányt, kiválóan tanul,
nagyon kiegyensúlyozott, értelmes
fiú. Az egyesület által biztosított
lépcsõn járó lift segítségével ki tud
jutni a szabadba, és játszótársait is
megkocsikáztatja a Svédországból
kapott szuper jármûvével.
A Vrskovetz család sorsáról már
több esetben is tájékoztatott a
SzeVi, legutóbb a december 4-i
számban. A mindig fürge, vidám,
sportos Józsi lelkes hozzáállásával
kitûnt a testvérvárosok között ren-
dezett tornaviadalokon, legyen az
Wertheimben, Huntingtonban vagy
Salon de Provence-ban. Józsi 2002-
tõl mozgásképtelen. Szülei mindent
elkövettek, hogy állapota javuljon, s
reményt keltõ jelei mutatkoznak a
gyógyulásnak, de ez nagyon hosszú
folyamat lesz. A nagy bánatban,
odaadó gondoskodásban édesapja
teljesen megõszült, majd tavaly
októberben meghalt. Édesanyjára és
a közeli hozzátartozókra most még
nagyobb megpróbáltatás vár.
Mindkét helyen az emberi helytállás
szép példáját láthattuk, a hétköz-
napok hõseivel találkozhattunk,
akikrõl bizony rendszeresen elfelejt-
kezünk, amikor a különbözõ kitün-
tetések átadásában segédkezünk.
Így, a karácsonyi ünnepek után,
adassék nekik egy biztató-elismerõ
köszönetnyilvánítás!

Barcsay-díjak átadása
és kiállítás-megnyitó

A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány 
és a jogutódok, Kónya Márta és
Kónya Ferenc tisztelettel hívnak
mindenkit a 2009. évi Barcsay-
díjak átadására és a kitüntetett
mûvészek kiállításának meg-
nyitójára január 15-én, pén-
teken 16 órára a Barcsay Gyûj-
teménybe (Dumtsa Jenõ u. 10.)
A kitüntetett mûvészek: Kántor
Ágnes és Király György
Köszöntõt mond dr. Kálnoky-
Gyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgató. A díjazottakat
méltatja és a díjakat átadja Kéri
Ádám, a Barcsay Jenõ Képzõmû-
vészeti Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. Megemlékezést tart:
P. Szabó Ernõ mûvészeti író. 
Támogató: Eckensberger Attila,
Korona Étterem

Hommage á Barcsay

Barcsay Iskola Galériában
(Kálvária út 18.) január 15-tõl
29-ig tekinthetõ meg Barcsay
Jenõ festõmûvész születésének
110., halálának 22. évfor-
dulójára emlékezõ kiállítás.

Kiállító mûvészek: Aknay János,
Balogh László, Bereznai Péter,
Deim Pál, Gy. Molnár István,
Konok Tamás, Nagy Barbara,
Szikora Tamás, Sz. Varga Ágnes
Kabó, Vincze Ottó.

„Mert bennünk zeng az ének”

A Magyar Örökség-, Európa Tánc- és Prima Primissima-díjas Csillag-
szemûek társulat elõadása január 23-án, szombaton 16 órakor kez-
dõdik a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.).
Belépõ: 1800 Ft, illetve diákoknak, nyugdíjasoknak 1200 Ft
Jegyrendelés: (26) 312-958, 06-20-310-4142, Harmathék

A Csillagszemûek különleges helyet foglalnak el a magyar tánc-
kultúrában. Én akkor láttam õket elõször, mint bírálóbizottsági tag,
amikor a Magyar Örökség-díjat nekik ítéltük. Elkápráztatott szakmai
biztonságuk, de mindenek felett az a magával sodró elõadásmód,
melyen átsütött az öröm; nem ám valami görcsös álvidámság, mint
színpadi produkciók esetén gyakran tapasztaljuk, hanem a  valódi
életerõ sugárzása... Nem csoda, hogy széles e világ várja, hívja, fogad-
ja õket – mind a négyszázukat, vagy kamara-válogatásukat. Gyerekek?
Kicsi koruktól ember-gyerekek, táncosok, a legtisztább magyar hagyo-
mány követõi. Ragyog a szemük – tudás és szív találkozik mozdu-
lataikban. Isten áldja meg õket, és tartsa meg vezetõiket, Timár Böskét
és Timár Sándort alkotó harmóniában.

JÓKAI ANNA

Január 22. péntek, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)

Színjáték

A Kreatív Színházi Stúdió és a
Szentendrei Gyermekszínház
gálamûsora színházuk fennál-
lásának 20. évfordulója al-
kalmából 

Mûsorvezetõk: 
Horváth Csongor, Imecs Kata
Rendezte: 
Kertész Kata, Németh Dávid

Önismeret, kibontakozás, fejlõdés,
csapatmunka, mûvészeti ismere-
tek, készségfejlesztés, önállóság,
színjátszás, dramaturgia, ének,
tánc, jókedv, öröm és barátság.
Ezek a fõ jellemzõi a Szentendrei
Gyermekszínháznak, mely immá-
ron 20. éve szolgálja ki a helyi kö-
zönséget, s segíti a helyi fiatalo-
kat a mûvészetek irányába való
fejlõdés útján. Honnan indult, mi-
lyen eredményeket ért el, hol tart
és hová halad ma a Gyermekszín-
ház, s annak mára felnõtt tagjai-
ból alakult Kreatív színházi
Stúdió? 
Belépõdíj: 500 Ft
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ADÁSVÉTEL

Minden áru 50-70%-os ked-
vezménnyel kapható a
fehérnemû üzletben a szakor-
vosi rendelõvel szemben a
Kanonok utcában. Nyitva: H-P:
8-17, Sz: 8-12. 

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

Fehérnemû üzlet beren-
dezése (állványok, fogasok)
eladó. Tel. 06-20-776-2873.

ÁLLÁS

Szentendrei étterembe szaká-
csot és kézilányokat felveszünk.
Tel. (26) 311-175, 06-20-582-8847.

Piacvezetõ pénzügyi szervezet
munkatársakat keres. Betanulási
idõszakban havi fix. Tel. 06-30-820-
5184.

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

ÁLLÁST KERES

Alkalmi munkát vállalok. Tel. 06-
20-995-9143, Szántó János.

BEFEKTETÉS

Arany-, ezüsttömbök,
érmék: Védje vagyonát az inflá-
ció ellen nemesfém befektetés-
sel. www.ezust-arany.hu. Tel.
06-30-283-5995.

EGÉSZSÉG

Segítünk megvalósítani
újévi fogadalmát! 
Dohányzásról való leszokást 
támogató, kiscsoportos tréning 
jellegû program indul január 28-án
az Izbégi iskolában. Jelentkezés,
további információ: 06-30-473-1441
számon, vagy a
www.stresszmester.hu honlapon. 

Masszázs, fogyasztás
Szentendrén, a Füzesparkban. Tel.
06-20-463-8378.

KIADÓ LAKÁS

Lakás kiadó hosszú távra. Tel.
06-20-398-5592.

Szentendrén 41 nm-es, felújí-
tott, 1,5 szobás, I. emeleti lakás
kiadó 50 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-70-
383-5003.

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

Centrumhoz közel olcsó albér-
letek kiadók. Tel. (26) 310-675
(este).

A Deák Ferenc utcában kiadó 3
szobás, 70 nm-es bútorozott lakás.
2009 nyarán új nyílászárók
beépítése, valamint külsõ dryvittal
szigetelve. A bérleti díj 85 000
Ft+rezsi. Tel. 06-30-343-9198.

Vasvári-lakótelepen 1+2 fél-
szobás, erkélyes, I. emeleti lakás
kiadó. Garázs megoldható. Tel. (26)
387-011, 385-472.

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

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

Egyemeletes, kertes ház
tetõterét kiadnám lakótársamnak,
korzóhoz közel, csendes helyen.
Külön WC-mosdóval, közös fürdõ
és konyha. Ár: 35 000 Ft. Tel. 06-
70-299-9107.

LAKÁS, INGATLAN

Ingatlant venne, vagy eladna?
Nem tudja, mennyit ér ma?
Szakképzett értékbecslõ vállalja
lakása, háza, telke értékbecslését
Szentendrén és környékén. Tel. 06-
26-318-759, +36-20-958-6174

Szentendrén, az angol házak-
ban 60 nm-es lakás 13,2 millió Ft-
ért sürgõsen eladó. Tel. 06-30-620-
9787.

Szentendrén, a HÉV állomás-
nál 40+39 nm-es ház, 230 nm-es
telekrésszel 14 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-620-9787.

Szentendrén és környékén
(maximum 20 km-es körzetben)
eladó családi házat vagy lakást
keresek. Tel. 06-30-719-9988.

Eladó Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses,
1 szoba 2 félszobás, étkezõs lakás
19,5 millió Ft-ért. ngatlanközvetítõk
ne hívjanak! Tel. 06-20-515-7119.

Vasvári-lakótelepen lakás eladó.
Tel. 06-20-935-5129.

Szentendrén kis ház eladó. Tel.
06-20-935-5129.

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

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

OKTATÁS

Némettanítás gyerekeknek,
felnõtteknek tanári diplomával,
nyelvi tapasztalattal. Tel. 06-30-
229-0575.

Matematika korrepetálás nagy
tapasztalattal! Kérésre házhoz
megyek. Tel. 06-30-487-8855.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet korrepetálás
Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

Tanárnõ matematika-tanítást,
korrepetálást vállal. Tel. 06-30-487-
7593.

SZOLGÁLTATÁS

Takarítást vállalok Szentendrén
és környékén. Tel. 06-20-547-3011.

Könyvelés, bérszámfejtés.
Egyszeres és kettõs könyvelés tel-
jes ügyintézéssel. Bérszámfejtés
akár bérmunkában is. Tel. 06-30-
303-3209.

Építõipari cég vállal: családi ház
kivitelezését, szerkezetépítést,
zsaluzást, zsaluzat bárbeadását,
gépi vakolást, esztrich aljzat
készítését, gépi földmunkát és
épületek bontását. 
Tel. 06-30-746-5510, e-mail:
pipabau@gmail.com. 

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

Villanyszerelés-hibael-
hárítás 2 órán belül. Tel. 06-
70-247-9072.

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

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

Víz-, gázkészülék-fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

ÜZLET

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

Üzlethelyiség kiadó
Szentendrén a Bogdányi út 44.
szám alatt. Tel. (26) 314-067.

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

Szentendre belvárosában
utcára nyíló földszinti 23 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-411-
3091.

TÁRSKERESÕ

Ne ébredjen egyedül! Fényké-
pes társkeresõ iroda várja személy-
re szabott segítséggel, diszkréció-
val. Tel. 06-20-823-2025.

EGYÉB

Léleklátó szeretettel várja!
Tel. 06-30-605-7199, www.lelekla-
to.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

REX
A fajtatiszta németjuhász
kant november 30-án fogta
be a gyepmester a Diófa ut-
cában. Kiképzett eb.

DERECK
A bullmasztif kant januárban
fogták be a Kõzúzó utcában

ELVIS
A fiatal vizsla keveréket
december 15-én fogta be a
gyepmester

TURBO
A foxterrier kant január 1-jén
fogták be Kékidülõn

OTTHON SEGÍTÜNK SZOLGÁLAT SZENTENDRÉN

„A kisgyermekes család olyan, mint egy fiatal fa.
Elõtte az élet, a növekedés lehetõsége.

De sokszor segítségre van szüksége.
Néha nem is kell több segítség, mint egy egyszerû karó“

A kicsi gyermeket nevelõ családok gyakran szembesülnek a bizony-
talanság, tanácstalanság érzésével. Különösen érezhetõ ez olyan
családok esetében, akiknek rokonaik és barátaik ritkán tudnak
segíteni. Sokan küszködnek stresszel, mások lakhelyet váltottak,
ahol nincs se barátjuk, se ismerõsük. 
Ilyen élethelyzetekre gondolva hívták életre 1973-ban Angliában a
Home Start-magyarul Otthon Segítünk Mozgalmat. A magyarorszá-
gi Otthon Segítünk Alapítvány 2001-ben jött létre, hálózata folya-
matosan bõvül. Az „Otthon Segítünk“ nem helyettesíti a hivatalos
segítõ szolgálatokat, hanem azok kiegészítõjeként tevékenykedik-
elsõsorban megelõzõ jelleggel. Az önkéntes segítõk, akik maguk is
szülõk, nagyszülõk, idejüket és barátságukat kínálják fel azoknak a
családoknak, akik kérik ezt. Szülõi tapasztalatukra támaszkodva
tanácsot adnak vagy gyakorlati segítséget nyújtanak (közös játék,
séta, ügyintézés), derût és megértést ajándékozva a családnak.
Szeretettel várjuk olyan szülõk, nagyszülõk jelentkezését, akik a
családi élet harmóniáját, a segítségadást és az önkéntes munkát
értéknek tekintik.
Akik:
• barátságukat és idejüket (heti 2-3 óra) szívesen felajánlanák az
erre rászoruló kisgyermekes családoknak és õket otthonaikban láto-
gatva segítenék mindennapjaikat
• elvégeznének egy 10 alkalomból álló ingyenes, önismereti és
felkészítõ tanfolyamot

Jelentkezni lehet: Péliné Oravecz Zsuzsannánál, 
telefon: 06-20-910-3767

További információ: www.otthonsegitunk.hu 

„És a kis fa megerõsödik és nem lesz többé szüksége karóra.
Egyre több gyümölcsöt érlel. A támaszték pedig átkerülhet egy

újabb fiatal fa mellé.“
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P'ARTP'ART
MOZIMOZI

Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, 
diák: 650 Ft 

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

január 15. péntek 18 óra
MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
MAGYARORSZÁG SZÉLIN,
Portré Jánó Anna moldvai csángó
énekesrõl
rendezte: Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)

január 16. szombat délelõtt
10 óra
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
SZÁZSZORSZÉP BÓBISKA
– egyszemélyes bábjáték
játssza: Majoros Ági
(Belépõjegy: 800 Ft, 
3 fõre: 2000 Ft)

január 21. csütörtök 
18 óra
CSODA MILÁNÓBAN (1951)
olasz, ff, feliratos, Schäffer Erzsébet
ajánlásával
19.30 óra
HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKrõl NÕKkel – NEM
CSAK NÕKnek – 
POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk: 
Schäffer Erzsébet író
A programsorozat fõvédnöke:
dr. Szántó Csilla, 
dr. Dietz Ferenc polgármester úr
felesége. A sorozat médiatámo-
gatója: a KÉPMÁS CSALÁDI
MAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt 800 Ft,
csak az elõadásra: 400 Ft)

január 26. kedd 17 óra
VALAMIKOR RÉGEN...
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
1. A Dumtsa Jenõ utca 
és lakói
(Belépõdíj: 500 Ft)

MOZIMÛSOR

január 15. péntek
18:00 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK –
JÁNÓ ANNA (47') (kisterem)
20:00 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 16. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL
14:00 ARTHÚR - MALTAZÁR
BOSSZÚJA (95')
15:45 AZ ARANY IRÁNYTÛ
(114') kh.:12
18:00 POLIGAMY (100') kh.: 12
19:45 BELSÕ EMBER (130')
kh.:16

január 17. vasárnap
14:00 ARTHÚR 
ÉS A VILLANGÓK (102')
15:45 ARTHÚR - MALTAZÁR
BOSSZÚJA (95')
17:30 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
19.30 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 18. hétfõ
18:00 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
19.45 BELSÕ EMBER (130')
kh.:16

január 19. kedd
18:00 BELSÕ EMBER (130')
kh.:16
20:15 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 20. szerda
18:00 POLIGAMY (100') kh.: 12
19:45 BELSÕ EMBER (130')
kh.:16

január 21. csütörtök
18:00 CSODA MILÁNÓBAN
(92')
19:30 HÖLGYSTAFÉTA -
vendég: Schäffer Erzsébet író

január 22. péntek
16:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
18:00 WELCOME (110') kh.:12
20:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

január 23. szombat
14:00 LÉGY A HOLDON (84')
15:30 HOLDHERCEGNÕ

(103') kh.:12
17:15 WELCOME (110') kh.:12
19:30 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 24. vasárnap
14:00 LÉGY A HOLDON (84')
15:30 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:15 CSODA MILÁNÓBAN
(92')
19:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

január 25. hétfõ
18:00 WELCOME (110') kh.:12
20:00 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 26. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin várostörténeti
sorozata
19:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

január 27. szerda
17:45 WELCOME 
(110') kh.:12
19:45 ALKONYAT-ÚJHOLD (130')
kh.:12

ElõadásElõadás
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Január 15. péntek 18 óra
AZ INDIAI ZENE
Dorna Mónika zenetörténész
elõadás

Január 22. péntek 18 óra
TALÁLKOZÁS A DALAI
LÁMÁVAL
Elõadó: Ékes József ország-
gyûlési képviselõ, a Tibeti
Magyar Társaság elnöke

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.

Január 15. péntek 19 óra
HANGULATJELENTÉS
– azaz vers boldognak, 
boldogtalannak
Beszélgetés Kertész Péter
„várostárssal“, akirõl – azon túl,
hogy Pulitzer-emlékdíjas újságíró
és temetõgondnok – kiderült,
hogy költõ is volt egykoron. 
A verseket elmondja Nemesházi
Beatrix, akinek feladata az is,
hogy alkalmasint a vendégbe a
szót belefojtsa.

Január 29. péntek
ÁZSIA PÉNTEK
Brittig Vera: Jáva a vajang
tükrében
Vetített képes elõadás a világhírû
jávai árnyjáték mûvészetrõl

P’Art Mozi
Duna-korzó 18.

Január 26. kedd 17 óra
VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin új elõadás sorozata
a P'Art Moziban

Szentendrei utcák, házak
emberek elevenednek meg, 
kelnek életre a 12 részes
helytörténeti sorozatban. 
A minden hónap utolsó keddjén,
délután 5 órakor kezdõdõ elõadá-
sokat  – hasonlóan a tavalyiakhoz
– jelentõs  képanyag levetítése
kíséri.

Az elsõ elõadás témája:
A DUMTSA JENÕ UTCA              

KiállításKiállítás
MûvészetMalom
Bogdányi út 32.

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

KoncertKoncert
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Január 22. péntek 20 óra
SCARCITY, COMPROMISE
OF DESTINY
Belépõjegy 500 Ft

Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 6.

Február 6. szombat 10 óra
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Maszkokat, álarcokat készítünk

UTOLSÓ JELENTÉS ANNÁRÓL címû Mészáros Márta
film fõszereplõje Eszenyi Enikõ.

A történet szerint
a puhuló kádári
diktatúrában, a
hetvenes évek
elején azzal a
feladattal kül-
denek ki Brüsz-
szelbe egy fiatal
irodalmárt, hogy
csábítsa haza Kéthly Annát (Eszenyi Enikõ), az ott poli-
tikai számûzetésben élõ, aggasztóan aktív szocdem isten-
nõt. Péter (Fekete Ernõ) fiatal irodalmár, aki néha jelen-
téseket ír a hetvenes évek kádári Magyarországán.
Legújabb küldetése, hogy kihasználva külsõ hason-
lóságát és rokoni kapcsolatát Kéthly Anna egykori és örök
szerelmével, Faragó Lászlóval (Cserhalmi György), fon-
dorlatos érzelmi ráhatással hazacsábítsa a Kádár-rend-
szer ellen külföldön túlontúl lelkesen agitáló idõs poli-
tikusnõt. Csakhogy Brüsszelben az öreg hölgy alaposan
helyre teszi az elbizakodott elvtársakat.
Eszenyi Enikõt a magyar Benjamin Buttonként is
emlegetik, mert Kéthly Annát a huszas éveitõl kezdve
egészen hetvenéves koráig játssza el. 

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

SEGÍTÜNK: lelkisegély nyújtás Bach virág terápia életmód tanácsadás
egyéni v. csoportterápia, betegápolási tanácsadás, egyénre szabott

étrendi tanácsadás sorstársi segítõ szolgálat betegápolási eszközök 
beszerzése, kölcsönzése stb. Tel.: 06-20 434-2875

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY SZENTENDRE, KÖR U. 3. emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!
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Labdarúgás

December 20-án nagyon si-
keres Karácsony Kupát
szervezett a Sze-Fi Lab-

darúgó Sportegyesület. Az után-
pótlás szinte minden korosztálya
tökéletes körülmények között
játszhatott a Budakalászi Sport-
csarnokban, ahol bõven jutott
hely az érdeklõdõ családtagok
számára is. Több mint 500 gyerek
rúgta a labdát, a meghívott csa-

patok mind neves, fõvárosi, nagy
hagyománnyal rendelkezõ foci-
csapatok voltak: a Honvéd, az
FTC és az Újpest együttesei. A
mérkõzések reggel 9 órakor
kezdõdtek, és gyakorlatilag este
9-ig folyamatosan zajlottak.
A kér legkisebb korosztályban
(2003-04 és 2002) gyõztesként
zártak a Sze-Fi palántái.
Az 1999-2000-es korosztályban
nagyon izgalmasan alakultak az
eredmények: keresztbe verések

miatt csak büntetõrúgásokkal
lehetett eldönteni, hogy melyik
csapat lesz a gyõztes. Ebben a
csatában végül a 2. helyre szo-
rultak a gyerekeink, ami szintén
nagyon szép eredmény. 
Végül a legnagyobbak következ-
tek. Magas színvonalú, izgalmas
mérkõzések után õk is kiváló
eredményt értek el, aminek kö-
vetkeztében meghívást a kaptak a
Ferencvárostól a téli felkészülési
mérkõzésekre.
Minden korosztályban – a gyere-
kek szavazatai alapján – kiosztot-
tak egy Hajnal Tamás által aláírt
dortmundi mezt. Az eredmény-
hirdetés során a különdíjakon
kívül minden résztvevõ ajándékot
kapott, amivel sikerült a kará-
csonyi hangulatot biztosítani.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a
Magyar Televízió, a Duna TV,
valamint több körzeti médium is
beszámolt a színvonalas mér-
kõzésekrõl. Úgy gondoljuk, ez
kiváló sporthagyomány, amely
immár harmadik éve a legnagy-
obb létszámban mozgatja meg a
gyerekeket városunkban, amelyre
minden sportszertõ lakos büszke
lehet.

SZE-FI LSEFO
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Jóga
minden szerdán este a

Barcsay Általános Iskolában
www.satyananda.hu
T. +36 302-700-470

VISEGRÁD RÉVKIKÖTÕ

Szeretettel meghívjuk Önt, és minden kedves ismerõsét 
Farsangi Bálra

2010. január 30. 19 órára

Vacsora menü:
• Hideg vegyes ízelítõ (Debreceni csemegekaraj, kaszinótojás, francia
saláta)
• Újházi tyúkhúsleves (csirkeaprólék, vegyes zöldségek, házi cér-
nametélt)
• Farsangi Vegyes Tál (rántott borda, Gödöllõi töltött csirkecomb,

cigánypecsenye, vegyes köret)
• Házi vegyes savanyúságok
• Farsangi fánk házi sárgabarack lekvárral
• Éjfél után: pogácsák

Zenét a Hermann tánczenekar szolgáltatja (70-es, 80-as, 90-es évek, és
napjaink ismert slágereivel).

Tombolasorsolás, melynek fõdíja egy kétszemélyes gyertyafényes vacso-
ra a Plintenburg étteremben.
Belépõ ára 4500 Ft/fõ.

Az elõzetes asztalfoglalást a Plintenburg étterem telefonján várjuk.
Telefon: 06/30-53-44-107; 06/20-340-84-29

Befizetés módjai:
• Készpénzben, az étteremben
•Az étterem címére postautalványon (Plintenburg étterem, 2025 Visegrád,
Révkikötõ)
•Átutalással az étterem bankszámlájára. Számlaszám: 64700038-10005271 (megje-
gyzés rovatba kérjük beírni a foglalásnál megadott nevet)

Kérünk mindenkit amennyiben lehet jelmezben vagy álarcban érkezzen a
jó hangulat érdekében. Az így érkezõ vendégeink ajándék koktélt kapnak
ajándékba!

Mindenkit szeretettel várnak a Plintenburg étterem dolgozói!

Izbégi 
pályafejlesztések
Az önkormányzat támogatta a
Sze-Fi Labdarúgó Sportegyesület
javaslatát, amely az izbégi sport-
telepen található füves nagypálya
felújításáról szólt. Ennek értel-
mében a Szentendrei Sportcélú
Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ
Kft. a beruházással kapcsolatos,
számlákkal igazolt legfeljebb 1
275 000 Ft nettó összeg 75%-ának
erejéig tud bérbeszámítás for-
májában hozzájárulni a pálya-
felújításhoz. A városvezetés egy-
úttal úgy döntött, hogy az izbégi
sporttelepen létesítendõ 20x40
méteres fedett, palánkkal ellátott
mûfüves pálya megvalósítására
pályázatot ír ki, amelyet várha-
tóan még januárban tesznek
közzé.


