VÁROS
Köszönet

SOS

Az alábbi köszönõ sorokat a városüzemeltetési iroda munkatársai, Virágh
János és Tõkés József kapták.

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

Kedves János és József!
Nagyon szépen köszönjük a segítséget és
a támogatást a Villám utca megépítéséhez. A lakók nevében is mondhatom,
hogy szinte nem is lehet ráismerni az
utcára. Az autók pedig roppant hálásak a
könnyed gurulásért.

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

Szeretettel
ANGYAL MÁRIA

Kutya- és cicagazdik
figyelem!
A Szentendrei Árvácska Állatvédõ
Egyesület kedvezményes
IVARTALANÍTÁSI AKCIÓt hirdet
december 1. és január 31. között.
További információ:
www.arvacska.hu/ivartalanitas
Regisztráció: Horváth Ria,
06-20-220-022,
horvatria@gmail.com,
arvacska.szendre@freemail.hu

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

VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
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CÍM
Cseresznyés u. teteje

HRSZ
9188/1

M2
1130

BRUTTÓ ÁR
13.500 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje

9188/2

1127

13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9

7084

11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298

1336

11.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok7299

1898

11.500 Ft/ m2

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/ m2

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/ m2

Tegez-Táltos u.

6758

2165

11.000 Ft/ m2

Táltos u.

6757

1763

11.000 Ft/ m2

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/ m2

Nyerges u. és Táltos u. találk.

6996

1515

11.270 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találk. 6698

6258

10.350 Ft/ m2

Fõ tér 14.

2333/2/B/1 85,24

25.500e Ft

Szélkerék utca

3575/3

448

20.000 Ft/m2

Cserkész utca

7282

300

10.000 Ft/m2

LEÍRÁS
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u.
és a Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb
részén a mûemlékvédelmi belvárosban
helyezkedik el, közel a Duna-parthoz.
Az ingatlan bejárata a Jankó János u. felõl van.
Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között
belterületen, lakóövezetben fekszik.
Belterületen, üdülõövezetben elhelyezkedõ
ingatlan.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu
lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti
órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak. Pályázat leadási határidõ: december 7.
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ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (Uszoda), Kálvária
u. 26. Tel.310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
Tel. 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
Tel. 505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20. Tel. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-ig
nov. 20-21. Szent Endre
Gyógyszertár
nov. 27-28. Napvirág csepp
Gyógyszertár
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

Felkészülés a télre
Tisztelt Lakosok!
Ezúton kérjük tisztelettel az
Önök közremûködését abban,
hogy közösen, egymásra figyelve
tegyük a téli közlekedést minél
zökkenõmentesebbé városunkban. A hideg idõjárás és a hó
mindig nagy kihívás elé állítja
mind a lakosságot, mind pedig
a VSZ Zrt.-t.
A VSZ Zrt. már megkezdte a
felkészülést a síkos utak szórásához szükséges homok és só beszerzésével, a gépjármûvek felkészítésével és a lakosság tájékoztatását célzó szóróanyagokkal.
Mindezzel párhuzamosan mi is
szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét az õket érintõ szükséges teendõkre, kötelezettségekre. „Az ingatlantulajdonosok
(kezelõk, használók) kötelesek
gondoskodni:
• az ingatlan elõtti járda, vala-

mint a járda és az úttest közötti
kiépített, vagy kiépítetlen terület,
illetve járda hiányában az ingatlan határától számított 1,5 m
széles területsáv gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítésérõl, bokrok
nyesésérõl, a hóeltakarításról
és síkosság-mentesítésrõl –
függetlenül a területen biztosított
köztisztasági közszolgáltatás
mértékétõl;
• a rendkívüli idõjárás következtében síkossá, járhatatlanná
vált közutakon, járdákon szükség szerint naponta többször
takarítást, síkosság-mentesítést
kell az arra kötelezettnek
végezni;
• az ingatlanok belsõ területérõl
a havat és a jeget kizárólag az
erre a célra kijelölt területre
szabad szállítani, közterületre
elhelyezni nem lehet.”
A hóeltakarítással kapcsolatban
az alábbi számon tehetõ bejelentés, valamint szóróanyag
kérhetõ: 06 20 569-0137

Szûcs Lajos lett
a MÖOSZ elnöke
Szûcs Lajost,
a Pest
Megyei Önkormányzat
vezetõjét
választotta
elnökévé a
Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége
a novemberi közgyûlésén. A
szervezet két társelnöke
Gelencsér Attila (Somogy Megyei
Önkormányzat) és Mengyi
Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat) lett.
A Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége a megyei
önkormányzatok érdekképviseletét és érdekvédelmét szolgálja,
emellett fejleszti a megyei önkormányzatok egymás közötti, illetve önkormányzatok szövetségével való kapcsolatát.

Mélyen ár alatt!
IDÕSEK OTTHONA
KÖZVETÍTÉS
Irodánk várja otthont keresõ idõsek
jelentkezését!
Az otthont keresõk számára a teljes
körû szolgáltatásunk INGYENES!
Munkatársaink szakértelemmel
segítenek megtalálni az Ön számára
legmegfelelõbb otthont.

+36-20-371-08-07
idosekoldala@idosekoldala.hu
www.idosekoldala.hu

1997-ben 1582 nm-es telken épült,
jó állapotú családi ház Szentendrén,
Pismány hegyen
706 nm 3 szinten, 8 szoba,
4 fürdõszoba, 2 konyha, belsõ medence,
szauna, 2x40 nm terasz, panoráma
Ideális két családnak is
79 millió Ft
Tel. 06-70-414-7983

A polgármester
programja
November 26. (péntek)
09.00 TÖOSZ tréning Berhidán
November 27. (szombat)
09.00 TÖOSZ tréning Berhidán
16.00 Panyi Zsuzsa kiállítása a Péter
Pál Galériában
18.00 Levente Gála a Városháza
dísztermében
November 28. (vasárnap)
16.00 Adventi gyertyagyújtás a Fõ
téren
17.00 Szentendrei Szent Cecília
kórus 75. éves jubileumi koncertje a Péter-Pál templomban
November 29. (hétfõ)
14.00 Ister-Granum igazgatójával
együttmûködésrõl egyeztetés
15.00 A Magyar Kajak-Kenu
Szövetség vezetõivel
megbeszélés
16.00 Vízirendészet épületérõl
megbeszélés a Dunai
Vízirendészeti Rendõrkapitányság vezetõjével
November 30. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
16.00 VSZ Zrt. vezérigazgatói állásra jelentkezõk pályázatainak
bontása
December 1. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
14.00 A Magyar Közút Zrt. Pest
megyei igazgatójával
egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
egyeztetés
16.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés
December 2. (csütörtök)
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatói állásra jelentkezõk meghallgatása

BOTÁR EMIL
Területi
Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387
Mobil:
06209584389
E-mail:
emilbotar@t-online.hu
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Kisautógyûjtõ
tûzoltó
Az elsõ modellt hét éve pillantotta
meg, azóta tart ez a „szerelem”.
Benke Donát gyûjteménye rendkívüli, közel 300 kisautója van,
ezek nagy része tûzoltómodell.

Persze, van még mentõ- és
rendõrautója is. A gyûjtõ a világ
minden pontjáról szerez be kis
autókat: volt már arra is példa,
hogy egy kuriózumnak számító
Zsigulit Moszkvából hozatta meg.
A hivatásos tûzoltóként dolgozó
kollégának már több kiállítása is
volt hazánkban. 2007-ben a
Kelen-völgyben megrendezett eseményen 42 gyûjtõ közül õt választották a legjobbnak!
Ezen a héten Gyöngyösön láthatóak a modellek. A kiállítás
témája: Mir-Murr és barátai, valamint tûzoltóautók kiállítása.
Jövõ héttõl pedig a Közlekedési
Múzeum ad otthont a különleges
gyûjteménynek, melynek a neve
sem mindennapi: Modellmánia…
FOTÓK:

BECK MONIKA
BENKE DONÁT

Példaértékû összefogás immár tíz éve
Az Ericcson, a Graphisoft és a Richter már tíz éve támogatja a magyar
közoktatásban kiemelkedõ, természettudományi tárgyakat oktató
pedagógusokat. A három nagyvállalat által létrehozott Alapítvány a
Magyar Természettudományos Oktatásért ítéli oda a Rátz Tanár Úr
Életmûdíjat évente 2-2 matematika,
fizika, kémia és 2005 óta 2 biológia
szakos tanárnak, akik kimagasló
szerepet töltenek be tárgyuk népszerûsítésében és a fiatal tehetségek
gondozásában. Az életmûdíjakat
november 17-én adták át a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében. A díjazott tanárok között van
DR. MÉSZÁROS LUKÁCS, a szentendrei Ferences Gimnázium pedagógusa,
akinek diákjai országos és nemzetközi versenyeket is nyertek.

- adventi koszorúkészítés
- kézmûves-foglalkozások
- kézmûvesvásár
- tündérkert-mesesarok
- Láthatatlan Kiállítás - vakok világa
- gyertyafényes dióúsztatás
- gyermekek által elõadott zenés
színdarabok

Idõpont: november 27.
szombat, 10-15 óra
Pilisszentlászló, Fõ tér, Kékvölgy
Waldorf Iskola és Gimnázium

TUTTI

1001 aprócikk
Szentendre, Vasúti villasor 1.

Ki volt Rátz Tanár Úr?
RÁTZ LÁSZLÓ (1863–1930) a Budapesti (Fasori) Evangélikus
Gimnázium legendás hírû tanára volt. Kiváló matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt. Olyan tanár volt, aki nagy tudása és kifinomult
érzéke alapján felismerte a tehetségeket, és úgy bánt velük, mintha kollégái, munkatársai lettek volna. Leghíresebb tanítványainak – Neumann
János, Wigner Jenõ – tehetségét is felismerte, és segítette az
elõmenetelüket.

Megnyitottuk 100 Ft-os jellegû boltunkat!
Kínálatunkból:
• ajándéktárgyak, kívánságlampion
• háztartásban szükséges hasznos napi cikkek
• tisztító – és tisztálkodó szerek, illatszerek
• mûanyag edények,
• háztartási – vegyiáruk, minõségi mosószerek
az elérhetõ LEGJOBB ÁRAKON!
(4,2 l Ariel folyékony mosószer 2900 Ft)

Nézzen be Ön is hozzánk!

Leendõ 1. osztályosok SZÜLEINEK FIGYELMÉBE!
Ön is szeretné megtalálni Gyermeke számára az ideális iskolát,
ahová minden nap jókedvûen megy és ahol egy életre megszereti a tanulást?
Ahol nem csak a környezet gyönyörû és a légkör családias, de a tanári kar is
gyermekközpontú, jól képzett és mélyen elhivatott.
Látogasson el hozzánk a visegrádi
DUNAKANYAR ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
ÉS BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY ILYEN NEM CSAK A MESÉBEN
LÉTEZIK!

NYÍLT NAP
november 30-án, kedden, 8.00-11.00
Várjuk Önt is szeretettel! Kérdése van? Hívja a 06-26/397 430-as számot –
örömmel állunk rendelkezésére!
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ADVENTI SOKADALOM
A WALDORFISKOLÁBAN
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1000 ÉV+

Környezetvédelmi program

ÜLÉSTERMI HÍREK

Létszámkeret-emelés Izbégen
Engedélyezte a városvezetés, hogy az Izbégi Általános Iskola az
idei tanévben legfeljebb 30%-kal túllépje a törvényben elõírt maximális létszámkeretet. A döntés a 3-5. évfolyamok osztályait és
napközis csoportjait érinti, oka pedig a magas gyermeklétszám,
amelyet a városrész egyetlen általános iskolája magas szakmai
színvonalon, de szûkös anyagi lehetõségek között szolgál ki.

Több jut a Bursára
Megemelkedett a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati létszámkerete. Az eredetileg elõirányzott 600 ezer forintot a testület
felemelte 800 ezer forintra. A különbözetet a 2010. évi szociális
segélyek keretébõl fedezi a város. A támogatási összegrõl és a
támogatott személyek számáról külön eljárás során az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság dönt.

Karácsonyi készülõdés
Idén is megrendezik a hagyományos Szentendrei Adventet a
Dumtsa Jenõ utcában. Ezúttal az adventi vásár során a Jókai
utcában is lesznek árusító asztalok, az evangélikus templom elõtt
pedig betlehemet helyeznek el. A város a Szentendrei Kiskarácsony
keretében a Bogdányi utcát, Lázár cár teret és MûvészetMalom
közötti szakaszt december 17-26. között karácsonyi ünnepi
díszkivilágítással látja el. A Kulturális Kft. a Vizes Nyolcas uszoda
elõtti közterületen idényjelleggel november 28. és december 31.
között adventi vásárt szervez.
(Részletes adventi programok a 16. oldalon)

A feladattal megbízott Vis Naturalis Bt. elkészítette, a város
képviselõ-testülete pedig elfogadta Szentendre Város II. Környezetvédelmi Programját, amely a 2010-es állapotokat rögzíti, és a
2010-2013 közötti feladatokat részletezi. A dokumentum komplex
rendszerben taglalja egyebek mellett a lakosság egészségi viszonyait,
a tájgazdálkodást, a környezetvédelem konkrét megvalósulási formáit földön, vízen és levegõben, valamint a településmarketinggel
összefüggõ tennivalókat. A programhoz csatlakozik a Local Agenda
21 elnevezésû, nemzetközi szintû cselekvési program elfogadása is.

Útjavítási keretek
Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött az önkormányzat a
2011. évi útfelújításokkal kapcsolatban. Aszfaltozott utak kátyúzására a jövõ évi költségvetési tervek értelmében bruttó 28 millió,
kockakõ burkolatú utak, járdák javítására 9 millió, járdaépítésre 21
millió, földutak javítására pedig 14 millió forint az elõirányzott keret,
ami tavalyhoz képest jelentõs emelkedést mutat.

Többletpénz a Karitásznak
Háromszázezer forintnyi támogatást nyújtott a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság a Péter-Pál Alapítvány Karitász Szolgálatának. Az összeget a Szociális Alap tartalékának terhére biztosítják, hogy a Karitász továbbra is elláthassa az elsõsorban szegénygondozással összefüggõ feladatait.

EPF: pályázat és szponzor kell
Mint korábban megírtuk, az elõzetes elképzelések szerint
Szentendrén rendezik meg jövõre az Európai Népek Fesztiválját
(EPF). Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE)
megkeresésére az önkormányzat a legutóbbi testületi ülésén úgy
döntött, 7 millió forint önerõt biztosít a szervezéshez, és továbbra
is támogatja azt, hogy Szentendre adjon helyet az EPF 2011-es
felvonásának, elsõsorban szponzori és egyéb pályázati összegekbõl. A közeljövõben legalább három rendezvényszervezõ cégtõl
kérnek árajánlatot a fesztivál költségeirõl, az SZNKE-nek év végéig
kell nyilatkoznia a források rendelkezésre állásáról.
(Cikkünk a 7. oldalon)

Telek a baptistáknak
A város hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarországi Baptista Egyház
részére a Radnóti út elején lévõ ingatlanból a korábban tervezett
10 000 m2 helyett 11 423 m2 területû önálló ingatlant alakítson ki
és adjon át a város. A képviselõk támogatták azt is, hogy a megnövekedett területen az eddig tervezett funkciók mellett – közösségi ház, esetleg óvoda – az egyház egy, a lakosság számára is
elérhetõ játszóteret alakítson ki és tartson fenn.
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Angyalmamák jelentkezését várjuk!

Szentendre, az összetartás városa

Kedves Szentendreiek!
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden ember egy
kis meghitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre
több olyan család van Szentendrén, akinek nem áll módjában karácsonyfát állítani és ajándékot adni szeretteinek.
Elõször 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló emberek megrendeztük
az „Angyalmamák” karácsonyi ünnepségét a Városháza dísztermében, amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek szerzett egy
életre szóló élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár hagyományként – december 15.
napján (szerdán) emlékezetessé tenni a gyermekeknek a szeretet
ünnepét.

Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy kisgyermek ajándékhozó
„Angyala”, kérem hívjon a 70/250-4062 telefonszámon, vagy keresse
Bíró Bernadettet és Szirmai Zsuzsannát a 26/503-339-es telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. Ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal is hozzájárulhat a rendezvény költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségét és nagyon számítok Önre, de még jobban számít Önre közel 200 szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel:
DR.

SZÁNTÓ CSILLA,

dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Mûvészek a sérült
gyerekekért
Az Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány javára november 12-én, immár második alkalommal
jótékonysági koncert rendeztünk. A rendezvény két szentendrei intézmény összefogásának, összetartásának kiváló példája.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai nagy
örömmel és készséggel mûködnek együtt mindenkivel, akik a zenei életet és nevelést kívánják gazdagítani. Hitvallásuk: a zene erejével
és személyes példákkal nevelni a rájuk bízott
fiatalokat, alakítani kulturális környezetüket.
A zene gyógyító ereje képes kitárni a szociálisan és szellemileg sérült gyermekek
lelkének kapuit. A zene minden lelket
megszólít. A Bárczi Gusztáv Általános Isko-
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A tavaszihoz hasonlóan – amikor is az Árvízi Testvérvárosi Mozgalom
keretein belül Szendrõnek nyújtott a város segítséget - most õsszel, az
iszapkatasztrófa idején is példás összefogás és szervezkedés indult
meg a szentendrei lakosság körében. A Szentendrei Református
Gimnázium és fenntartója, a Szentendrei Református Egyházközség,
valamint az Egyesület a Szentendrei Református Gimnáziumért és
Kollégiumért, Szentendre Város Önkormányzata, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola, a Digitális Nyomda és a Száguldó Orfeum Színház támogatásával november 16-án jótékonysági gálaestre került sor a
Szentendrei Református Gimnázium új kápolnájában azzal a céllal,
hogy a bevételbõl összegyûlt pénzadományt a devecseri és kolontári
iszapkárosultak részére ajánlják fel. Az elõadás során a katasztrófára
a Szentendrei Református Gimnázium diákjai és tanárai által összeállított képsorok, az összefogás és támogatás fontosságára pedig dr.
Dietz Ferenc polgármester és dr. P. Tóth Béla református lelkipásztor, a
gálaest védnökei hívták fel a hallgatóság figyelmét köszöntõ beszédükben.
Az est során több mint 300 000 forint gyûlt össze az adományokból. E
mellé Szentendre város költségvetésébõl 500 000 forint támogatást
nyújtott, a Fidesz-frakció pedig szintén hozzájárult a károsultak
megsegítéséhez. Az így összegyûlt pénzadományt a múlt héten juttatták el a rászorult önkormányzatoknak.
Az est során felléptek: Szvorák Katalin és a Szvorák Vokál, Kobzos Kiss
Tamás énekmondó, Ökrös Csaba és Mocskónyi Péter népzenészek,
Szabó Gyula Gyõzõ énekes-színész, a Vujicsics Együttes. Közremûködtek a Bartók Konzervatórium diákjai: a devecseri Hekel Fanni
tubán és Török Kálmán Levente zongorán.

lával, mai nevén Cházár András TKI tagintézményével évek óta jó kapcsolatot ápolnak.
Tanáraik közül többen tanították és ma is
tanítják a sérült gyermekeket.
Különleges volt ez az est, hiszen a szentendrei
és környékbeli képzõmûvészek mûveiket ajánlották fel erre az alkalomra, az alapítvány
javára. A kiállított alkotásokat a helyszínen
meg lehet vásárolni.
Köszönet a képzõmûvészeknek: Aknay Jánosnak, Lukács Tibornak, Pistyur Imrének,
Páljános Ervinnek, Kósa Klárának, Lehoczky
Krisztinának, Tamás Máriának és Vincze
Ottónak, hogy alkotásaikat felajánlották.
A rendezvény további támogatói: Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala, Herr cukrászda,
(Dunabogdány), Surányi cukrászda, Nagy
Sándor képkeretezõ.
Köszönet érte!
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HÍREK A 2011. ÉVI SZENTENDREI EURÓPAI NÉPEK FESZTIVÁLJÁRÓL

fotó  MISER ISTVÁN

14 EU-tagország civil
delegációi Szentendrén

zentendre valódi mediterrán
arcát mutatta két hete: november 12. és 14. között kegyes volt hozzánk Szent Péter:
ragyogó napsütés és kellemes,
tavaszias idõjárás fogadta a jövõ
évi Európai Népek Fesztiválja
szokásos premeetingjére – a rendezvényt elõkészítõ megbeszélésre – érkezõ delegációkat.
Az összejövetel részben a belgiumi Libramont városi székhelyû
„European Peoples’ Festival”
nemzetközi egyesület vezetõségének éves tanácskozása volt,
melyet mindig abban az országban és városban tartanak meg,
amely a következõ évben befogadja a fesztivált, másrészt a rendezvényt – Szentendre Város
Önkormányzata támogatásával –
szervezõ Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete most
mutatta be a 2011. évi, immár 19.
fesztivál tervezett programját és
az események kijelölt színhelyeit.
Ne gondoljuk azt, hogy a városunkba jövõ nyáron érkezõ –
országonként 30-50 fõs – delegációk valamiféle kényes protokolláris elvárásokkal jönnek el hozzánk: szálláshelyüket szentendrei
általános iskolák tantermeiben
matracokkal oldjuk meg, étkezésüket a napközis konyhában
biztosítjuk. Hozzánk hasonló,
egyszerû kisvárosi polgárok érkeznek, akik az „európaiság”
gondolatát már 1992-tõl magukévá tették, s õszinte kíváncsisággal próbálják megismerni a min-

S

és az Izbégi Általános Iskolába,
a tervezett szálláshelyekre és a
sportversenyek színhelyeire (tornatermek, V8 stb.).
Rövid szabad program után ezen
az estén került sor a díszvacsorára, melyet a Fõ téri Kereskedõház Caféban költöttünk el, s a
delegációk még részt vettek a
PMMI - Szentendrei Képtár Õszi
Éjszakáján a Szõnyi-kiállítás záró
rendezvényén, s a Kobza Vajk
Group különleges zenei élményt
nyújtó koncertjén.
A vendégek nagy része vasárnap
kora reggel hazautazott, de a háromfõs belga küldöttséggel még
az egész délelõttöt együtt tölthettem a városban, s bevallom, örömmel hallgattam a fesztivált váró, s
Szentendre szépségét dicsérõ
szavaikat.
KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete

denkori rendezõ országot, annak
mindennapi életét, lakóit, s persze a nemzetek csapatai gyõzni is
szeretnének a kulturális-, sportés gasztronómiai versenyeken.
Pénteken, az elõkészítõ megbeszélésre jelentkezett 2-4 fõs delegációk* érkezésének estéjén a
napközis konyhában biztosítottuk a vacsorát, melyen megjelent
dr. Dietz Ferenc polgármester, dr.
Török Balázs alpolgármester és
dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ asszony mellett Zakar Ágnes, a Kulturális Bizottság elnöke
is. Bõnisch Orsolya vezetésével
egyesületünk fiataljai ötletes,
színes krepp-papírból saját kezûleg készített retrodíszletekkel
varázslatos hangulatot teremtettek a máskor puritán ebédlõben.
A hangulatot tovább fokozta a
jövõ nyári ellátás bõségét és
finomságát is elõre vetítõ – Háromszéki Katit és csapatát dicsérõ
– vacsora, s a Bailar Tánciskola
boogie-woogie bemutatója.
Szombat délelõtt 10 órától a
Városháza dísztermében került
sor az EPF Egyesület tanácskozására és fesztivál-elõkészítõ
megbeszélésére, Jolanda Willemsee tagtársunk hathatós segítségével angol nyelven. A megjelenteket városunk polgármestere
köszöntötte, s az eseményen részt
vett dr. Molnár Ildikó és Dala
Nagy Katalin oktatási referens is.
A beszámolók után vezetõségválasztásra került sor: az elnöki
tisztet továbbra is Börje Broberg

(Finnország) látja el, míg alelnöknek – hagyományosan – a soron
következõ fesztivál felelõs szervezõjét, így most Nyitrai Zsuzsát,
a Szentendre NKE ügyvezetõ alelnökét választották meg.
A nemzetközi ügyek lezárása
után ismertettük a tervezett kulturális- és sportvetélkedõket,
játékos versenyeket. Tudósításunk terjedelmi korlátai miatt
most nem részletezhetjük a teljes
programot, ezt a késõbbiekben
fogjuk közreadni a Szentendre és
Vidékében. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a delegációk örömmel fogadták azokat az újításokat, melyekkel az elmúlt években egyre inkább a nemzetek
közti versengéssé váló, sportdominanciájú fesztiválokkal szemben
mi „összekevert” nemzetközi
csapatokkal a delegációk közötti
kommunikációt, a közös erõfeszítést segítjük elõ. Nagyobb
hangsúlyt kapnak a kulturális-,
de még a sportversenyekben is a
magyar hagyományok, és ezen
belül a szentendrei történelmi-,
mûvészeti- és kulturális örökség.
Amennyiben a megrendezéshez
szükséges pénzügyi források
megszerzése pozitív eredményt
mutat, jövõre valóban egy változatos, sokszínû rendezvénynek
adunk otthont.
Ebéd után gyalogosan végigjártuk
a fesztivál belvárosi helyszíneit, a
Fõ tértõl a Postás strandig, ahol
az esti koncertek lesznek, majd
busszal ellátogattunk a Barcsay

* A fesztiválra az alábbi városokból
jelentkeztek: Libramont (B); Frederikssund (DK); Raseborg (FIN); ThouarsaisBouildroux, St.Sulpice en Pareds (F),
San Vito Chietino (I), Athlon (IRL),
Rezekne (LV), Garg dai (LT); Schifflange
(L); Bad Segeberg (D); Cantanhede (P);
Dunoon (SCO); Aranda de Duero (E) és 4
év után ismét Upplands Wäsby (S).

Óriási akció a Happy
Box üzletben!
Minden Happy Box és
Diddl termék 30%-os
kedvezménnyel, amíg
a készlet tart.
Már most gondoljon
a Karácsonyra!

SZENTENDRE,
Dumtsa Jenõ u. 15.
Tel: 26/500-440
Nyitva:
H-V: 10-18 óráig
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Ég és Föld között

Egy szentendrei méhész olvasmányai

A felsõbbrendû igazságoknak
nincsenek érveik. Magukat
tudják csak adni, de képtelenek
ügyükért szót emelni.
Vitatkozás közben legbensõbb,
leginkább éltetõ bizonyosságaink a legsebezhetõbbek. Ha
megvédjük, már el is árultuk
õket. Isteni ártatlanságuk,
üdeségük, vonzerejük megfullad az érvek mellvértje alatt.
Gustave Thibon

Az irodalmi alkotások még nem fejezõdnek be azzal, hogy azt megírták és kinyomtatták. A
mû csak akkor kezdi meg életét, ha van, aki elolvassa, akinek megmozgatja a fantáziáját, aki
beleéli magát az olvasmányba vagy esetleg vitatkozik vele. Müller Péter írja Bensõ mosoly
címû munkájában, hogy „Szeretem azokat az olvasóimat akik könyveimet összefirkálják,
aláhúznak sorokat, beírnak mondatokat, kérdõjeleket, mert így lesz ez a könyv nemcsak az
enyém, de az Õ mûvük is”. Ilyen ideális olvasó volt Balogh Lajos méhész, aki az 1900-as években élt városunkban.

Azt hiszem, akkor lesz egy
hegycsúcson igazán szép
a kilátás, hogyha gyalog
megyünk fel oda, megizzadunk,
verejtékezünk és elfáradunk.
Böjte Csaba
Az ördögöt mindig feketének
festik, de mi mindig
rózsaszínûnek látjuk.
Finn közmondás

A kisfiú szíve majd meghasadt,
amikor kedvenc teknõsét a
kerti tavacska mellett mozdulatlanul és élettelenül a hátán
fekve találta.
Az édesapja elkövetett mindent,
hogy megvigasztalja:
– Ne sírj kisfiam, csodálatos
temetést rendezünk majd Mr.
Teknõsnek. Készítünk neki egy
kis, selyemmel bélelt koporsót,
megkérjük a temetkezési vállalkozót, hogy helyezzen a sírjára egy kis fejfát, amibe
belevésik majd Mr. Teknõs
nevét. És minden nap friss
virágot tetetünk a sírjára, sõt
még egy kis cölöpkerítést is
készíttetünk köré.
A kisfiú szemében felszáradtak
a könnyek, és fellelkesült
a tervtõl. Amikor már minden
kész volt, és a gyászkíséret is
összeállt – a papa, a mama, a
dajka, a kisfiú mint a fõsirató
–, méltóságteljesen elindultak
a tavacskához, hogy elhozzák
a tetemet. De az eltûnt.
Hirtelen meglátták azonban
Mr. Teknõst, amikor az felbukkant a medence mélyébõl,
miközben boldogan úszkált
körbe-körbe. A kisfiú keserû
csalódottsággal nézett
barátjára, majd megszólalt:
– Öljük meg!
Anthony de Mello

8

Az 50-es években találkoztam
elõször könyveivel. Mint tanácsi
dolgozót delegáltak abba a szemlebizottságba, mely erõszakos
halálát követõ napon ment ki a
helyszínre. Egres úti háza egyáltalán nem egy méhész tipikus
életmódjára utalt. Szobájában a
falak mentén házilag készített
könyvespolcok álltak, tele könyvekkel. Abban az idõben ez igen
feltûnõ volt.
Sorsuk nemcsak az embereknek
van: a könyvek is élik a maguk
életét. Balogh Lajos könyveinek jó
sorsuk lett: a Brassóban született
és 1991-ben Budapesten elhunyt
Mélik Endre birkózóbajnok és
tisztviselõ vásárolta meg. Róla
tudjuk, hogy a Bartha Miklós
társaság alapító tagja volt. Ez a
társaság állt ki elõször a megtámadott Ady Endre, Szabó Dezsõ
és Móricz Zsigmond mellett. A
Társaság 1940 decemberétõl
1941 áprilisáig elõadás-sorozat
keretében adott lehetõséget a
fiatal népi írók bemutatkozására.
Mélik Endre élete során egyaránt
„élvezte” a Gestapo, majd az ÁVO
„vendégszeretetét”, ahonnan hat
és fél év után szabadult. Elkobzott könyvtára helyett újat
gyûjtött, és így került hozzá
korábbi ismerõse, Balogh Lajos
könyvtára is. Majd 50 év után a
néhai nagybácsi hagyatékaként –
dr. Kállay István jogtörténész
docens, egykori szentendrei lakos
- által 66 kötet „letétként” került
újra vissza Szentendrére, a Pest
Megyei Könyvtár helytörténeti
gyûjteményébe.
Balogh Lajos autodidakta volt.
Önképzéssel gyarapította tudását,
igyekezett pótolni mindazokat az
ismereteket, melyeket szervezett
oktatási formában nem volt
lehetõsége elsajátítani. Tudatos,
szívós munkával alakította ki
életfilozófiáját. Könyveit is e célnak megfelelõen vásárolta. Ezek
között találunk történelmi, filozófiai, irodalmi, bölcseleti, sõt a
napjainkban oly divatossá váló
ezotériával foglalkozó alkotá-
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Egy összefirkált könyvlap

sokat is. Természetesen e könyvek jelentõs részét magam is
elolvastam, és minden elfogultság
nélkül ajánlom mindenkinek.
Találunk közöttük elsõ-, de néhány középkategóriába sorolható
mûvet is. Itt van például a couéizmus atyjának, Coué Emilnek:
Egészség és ön-fegyelmezés címû
munkája, melyben kifejti, hogy a
„betegítõ gondolatok épp úgy
megvalósulásra törekszenek, mint
az egészséget, a gyógyulást szolgáló képzetek és elképzelések”.
Egy másik élvezetes olvasmány
Baltazár Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve, melyben túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a nagy
spanyol jezsuita filozófus ebben a
300 életszabályt tartalmazó munkájában a világirodalom leghíresebb aforizma-gyûjteményét alkotta meg. A könyv néhány
közhelyszerû mondást leszámítva
ma is idõszerû, igaz, friss és mindenek elõtt szikrázóan okos.
Napjainkban is bízvást odatehetõ
elé, amit elsõ kiadója, Lastanosa
1653-ban az olvasóhoz intézett,
bevezetõ soraiban: „Az igaznak
nem kell törvény, a bölcsnek nem
kell tanács. Azonban senki sem
tudott még annyit, amennyire
szüksége volt”. Schopenhauer
szerint: „Mindenkinek állandóan

forgatnia kellene, fõként minden boldogulni akaró fiatalembernek: egy csapásra megkaphatja belõle egy hosszú
emberélet minden leszûrt tapasztalatát”. Faludi Ferenc
1700-ban fordította magyar
nyelvre, és Pozsonyban jelent
meg.
Természetesen ezeket az
alkotásokat a XXI. század
emberének életszemléletével
olvassuk. Némelyik könyvet
több mint száz évvel ezelõtt
adták ki. Talán éppen ez az
idõbeli távolság, a tapasztalás
és rálátás vezet a megértéshez, illetve feldolgozáshoz.
Ne felejtsük el, hogy ezeket az
olvasmányokat egy méhész
ember válogatta saját tudásának gyarapítására és szórakoztatására. Olvasási szokásaiból
láthatjuk, hogy mennyire tudatosan törekedett azok megértésére
és feldolgozására. Módszerei
különösek. A könyvekben megjelenõ zöld, piros, kék színekkel és
tintaceruzával tett aláhúzásoknak jelentõségük van. Amennyiben figyelemmel kísérjük ezeket,
nemcsak az írói alkotást ismerjük
meg, hanem Balogh Lajos viszonyulását is az alkotóhoz.
A lapok margóján körbeírt mondatokból a gondolatok bõsége
árad. E bejegyzések mutatják,
hogy az olvasmány milyen hatást
tett rá, meghajol az író elõtt vagy
esetleg vitatkozik vele. A számára
fontos olvasmányokat többször is
elolvasta, ezeket az alkalmakat a
kötet utolsó oldalán év-hó-nap
szerint rögzítette. Innen tudjuk
hogy némelyik munkát ötször is
elolvasott. Az egyik „mókás” bejegyzésében rosszallását fejezte
ki, mert „egy úri hölgy nem adta
vissza a kölcsön adott könyvet”.
Balogh Lajos méhész egyénisége,
életfilozófiája ugyanúgy hozzá
tartozik a „régi Szentendre” hangulatához, mint bármi más apró
villanás a múltból – melyen néha
jó elmerengeni...
DR. BODONYI VALÉRIA

VÁROS

„Minden magyar felelõs minden magyarért”
an Szentendrén egy civil
közösség, amely a fent idézett szavakat tettekben is
bizonyítja. Az 1989-ben alakult
Izbégi Baráti Kör azon kívül, hogy
megkezdte Izbég történetének,
életének gazdagítását, szépítését
– szerb kereszt felújítása, II. világháborús emléktábla elhelyezése,
Mária-szoborfülke felújítása, Kisforrás kitisztítása –, 1990-ben, a
romániai forradalom kitörésétõl
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szoros baráti kapcsolatot alakított ki több erdélyi várossal (Szilágysomlyó, Szilágymenyõ, Zilah,
Kézdivásárhely). Gyûjtéseik során
élelmiszert, gyógyszert, ruhát,
könyveket stb. vittek ki ezekbe
településekre, több nyáron át
gyermekeket láttak vendégül az
azóta már megszûnt izbégi parktáborban. A települések kapcsolatának megerõsítésére erdélyi
fiatalok által faragott hármas

Életmû kitüntetést vehetett át Zilahon Maholányi Pál (a képen balról a második)

kopjafát állítottak föl Csicserkón,
melynek egyik ünnepi koszorúzásán részt vett Tõkés László
református püspök, a forradalom
kirobbantója is. Késõbb Szentendre testvérvárosi szerzõdést
kötött Zilahhal és Kézdivásárhellyel.
Szentendre az évek során aztán
több európai ország (Anglia,
Franciaország, Németország) városaival is kialakított testvérvárosi kapcsolatot, idén nyáron a
szerzõdéskötés 20. évfordulóján
meg is hívta ezen városok képviselõit. A zilahiak viszonozták a
meghívást, és vendégül látták a
szentendreieket: az Izbégi Baráti
Kör két tagját, Maholányi Pált és
dr. Babits Lajosnét.
A rendezvényrõl a Szilágyság címû lap október 29-i számában
hosszabb cikket írt. Ebbõl megtudhatjuk, hogy a rendezvényt a
Pro Zilah Egyesület és a Magyar
Demokratikus
Szövetség
(RMDSZ) városi szervezete rendezte. A szüreti napokkal összekötött rendezvényen Maholányi
Pál beszámolt a települések ak-

cióiról, rendezvényeirõl, a baráti
kapcsolatokról, mindezt szemléltette az általa készített és a falakon sorba kiállított mintegy
száz hangulatos fénykép is. A zilahi gála „fénypontja” – ahogy az
újságíró említette – a Pro Zilah
Egyesület alapította „Év embere”,
„Életmû” és „Ifjú tehetségek”
kitüntetések átadása volt. Számunkra igen örvendetes, hogy a
kitüntettek hosszú sorában volt
egy izbégi: oklevelet vehetett át
Maholányi Pál is. Az újság
hosszan beszámolt az életérõl és
tevékenységérõl is. Most csak a
szép, reprezentatív oklevél szövegét idézzük:
A Pro Zilah Egyesület ÉLETMÛ
kitüntetésben részesíti Maholányi
Pált, Szentendre és Zilah díszpolgárát a Zilah város közössége
érdekében kifejtett áldozatos
munkájáért.
Mindezekrõl az Izbégi Baráti Kör
novemberi találkozóján elhangzott éves beszámolón szereztek
tudomást a kör tagjai, köztük e
sorok írója is. Gratulálunk!
PETHÕ NÉMETH ERIKA
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EGÉSZSÉG

ÚJABB SZAKEMBERREL BÕVÜLT A DOC CSAPATA

Plasztikai sebész-szemlélet már az általános
sebészeti beavatkozásoknál is
2004-ben nyitotta meg kapuit a
Dunakanyar Orvosi Centrum,
azzal a céllal, hogy minél szélesebb gyógyászati területet lefedve
biztosítson magas szakmai színvonalú ellátást a környékbeli gyógyulni vágyóknak – évrõl évre
újabb ismert és elismert orvosok
bevonásával. A közelmúltban az
intézmény sebészeti részlege
bõvült újabb szakemberrel, aki
egyrészt
bõrgyógyászokkal
együttmûködve különbözõ jó- és
rosszindulatú bõrelváltozások –
anyajegyek, basalioma, melanoma, lipómák, faggyúciszták stb. sebészeti eltávolítását, valamint
bõralatti elváltozások, visszerek
szakszerû kezelését végzi Szentendrén.
– A lábakon jelentkezõ visszeresség rendkívül gyakori; a tapasztalatok szerint minden második felnõttnek vannak visszértágulatai
– mondja dr. Varga Zsombor se-

bész szakorvos, aki a DOC mellett
jelenleg is az egyik hazai kórház
általános sebészeként és plasztikai sebész rezidenseként praktizál. – Ezek a bõrön át is látható,
kezdetben elsõsorban esztétikai
problémaként jelentkezõ érelváltozások, érduzzanatok, seprûvénák az évek során egyre kellemetlenebb panaszokat is okozhatnak, sõt bizonyos esetekben
komoly veszélyforrást is jelenthetnek. Ezért – fõleg, hogy minden fennálló visszértágulat további tágulatokat idéz elõ – rendkívül
fontos a szakszerû kezelésük.
A szakrendelésen a beteg állapotának feltérképezését követõen
történik a kezelés módjának
és menetének meghatározása. A
visszér kezelésére ugyanis – annak fajtájától és elõrehaladottságától függõen – ma már számtalan korszerû technika létezik.
– A járóbeteg-ellátásban végzett

POSTALÁDA

Tisztelt Szerkesztõség!
Örömmel látom, hogy megemlékeztek a
nemzetközi „Ne gyújts rá!” napról. A nap
története a következõ. Az Egyesült Államokban november harmadik vasárnapja a
hálaadás napja. A hõskorban a telepesek
ekkor, amikor a termés már betakarítva a
csûrökben volt, összejöttek megköszönni
Istennek a túlélést jelentõ termést. Ezen a
napon a családtagok az óriási ország
legtávolabbi helyeirõl összegyûlnek – ez
olyasmi hangulatú családi ünnep, mint
nálunk a karácsony. A ma már felderíthetetlen kezdeményezõnek az volt a célja,
hogy a családok ezt az ünnepet tiszta levegõben töltsék el, vigyázzanak egymásra,
örüljenek egymásnak, ne okozzanak a
másiknak – gyerekeknek, idõseknek, nemdohányzóknak – kellemetlenséget. Ez a
kezdeményezés terjedt el azóta világszerte
– azt remélve, hogy az egy napból több nap
is lesz cigarettafüst nélkül.
Ami pedig olvasóik véleményét illeti:
• nem a dohányosokat üldözik, hanem a
dohányzást – joggal. Mindenki felelõs önmagáért és a környezetéért is – a dohányzó
ember a környezetének is árt;
• az aktív dohányzók 70%-a szeretne megszabadulni a cigarettától – Angliában 30 év
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véna-szklerotizálás során injekcióval az érintett vénaterületbe
olyan anyagot juttatunk, ami a
pangó ereket elzárja, így azok
nem duzzadnak meg többé – magyarázza a kezelés egyik lehetséges módját a szakorvos. – A
másik igen korszerû, helyben is
elérhetõ módszer a rádiófrekvenciás tûvel való érmegsemmisítés,
amelynek során az ér belsejébe
katétert vezetve rádiófrekvencia
segítségével felmelegítjük az ereket. A hõ hatására a tágult
visszér fala összezsugorodik, az
ér pedig összezárul, és szerepét az
egészséges vénák veszik át.
Természetesen komolyabb esetekben az érintett visszerek sebészeti
úton való eltávolítására is szükség lehet, amelyhez kórházi háttér is rendelkezésre áll, akárcsak
az egyéb nagyobb sebészeti beavatkozások – például sérv-, epe-,
pajzsmirigy-, vastagbél- és emlõ-

alatt a dohányosok aránya 50%-ról 20%-ra
esett;
• a nemdohányzók (õk vannak többen) is
ugyanabban a feszültségteli világban élnek
– és láss csodát, kibírják, sõt egészségesebben, ezért könnyebben veszik az
akadályokat.
Üdvözlettel:
DR.

VADÁSZ IMRE

EGÉSZSÉGNAP
A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT KFT.
ÉS AZ EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON
9-14 ÓRA KÖZÖTT
EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ
a Dunaparti Mûvelõdési Házban (Szentendre,
Dunakorzó 11/A)
VÉRCUKOR, KOLESZTERIN, PROSZTATA,
LÁTÁS, CSONTSÛRÛSÉG, ÉRSZÛKÜLET
vizsgálatok és szûrések. A melanoma- és hallásvizsgálat az elõzetes hírekkel ellentétben elmarad!
Várjuk azok jelentkezését, akik az egészséges
életmóddal kapcsolatos
termékeiket akarják népszerûsíteni, eladni.
Az asztal ára 3000 Ft.
Jelentkezni lehet a kulturális központ
telefonszámán: (26) 312 657.
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mûtétek esetén. És amelyeket –
akárcsak a helyben végzett kisebb
beavatkozásokat – plasztikai
sebészi szemlélettel végezve még
szebb és jobb végeredményt
remélhetünk.
KOLOS EMÕKE

DR. VARGA
ZSOMBOR
sebész
szakorvos

Dunakanyar Orvosi Centrum
Szentendre, Dunakanyar krt. 30/A
Rendelési idõ:
hétfõ 17:30-19:00 óráig.
Bejelentkezés: 06-26-302-946,
06-20-2302-941,
info@docszentendre.hu
www.docszentendre.hu

KULTÚRA

75 éves a Szent Cecília Kórus

„Vigadozva áldjuk az Úr nevét,
zengje énekszó
dicséretét!”

Egyetlen egyházi egyesület létezik Szentendrén, melynek alapítása a II. világháború elõtti
idõkre nyúlik vissza, és megszakítás nélkül még ma is létezik. Ez a Szent Cecília Kórus!

Szeretettel várunk mindenkit a
Szentendrei Szent Cecília Kórus
hálaadó egyházzenei áhítatára
november 28-án, vasárnap 17
órakor a szentendrei Péter-Pál
templomba.

1945-ben a 10 éve alakult leánykórus és az évek óta mûködõ legényegyleti férfikórus
vegyes kórussá alakult

keljen. De nagy élményt jelentett
2004 októberében eljutni Czestohowaba, és a világhírû kegyhelyen ismét a Magyarok Nagyasszonya ünnepén énekelni, majd
másnap a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilikájában, három
másik kórussal együtt énekelni,
amikor felszentelték az ottani
magyar kápolnát.
75 év összegzéseképp ismételten
köszönetet mondok a kórus jelenlegi tagjainak, akik sok évtizeden
keresztül az egyházi zene fenntartásának érdekében heti egy
estét énekpróbára szántak! A
jövõre nézve rendkívül fontos,
hogy mihamarabb új tagok csatlakozzanak a kórushoz, akik a jó
hallás és a szép hang talentumát
kapták az Istentõl! Csak így
érhetõ el, hogy a klasszikus zene
által szóló istendicséret ne némuljon el a több mint ezer éve
keresztény település templomainak falai között.
SILACHER MIKLÓS

A 75 éve alakult kórus ünnepi
mûsora:
C. Franck: D-dúr Sortie
Kodály Z.: Ave Maria
Bárdos L.: Mária Szûzanya
J. S. Bach: Szép csillag
d’Aquin: Noël
Bárdos L.: Ékítsd fel
Bárdos L.: Golgotádon
Lotti: Regina Coeli
J. S. Bach: C-dúr toccata
Harmath A.: Jézusomnak Szívén
Werner A.: Égi Szûzvirág
Bárdos L.: Nyújtsd ki mennybõl
C. Franck: a-moll choral
Közremûködik: Kárpáti József
orgonamûvész, vezényel:
Silacher Miklós karvezetõ.
A hangverseny után 18 órakor
szentmise kezdõdik, amelyen a
szentendrei és a pomázi Szent
Cecília Kórus közösen énekel.

karvezetõ

kórust 1935-ben Német
László helybéli katolikus
plébános alapította. Mivel
az alapító plébános ereje fogyatkozott, 1955-tõl dr. Szappanyos
Béla akkori káplán elérte, hogy
Tegzes György budapesti egyházkarnagy elvállalja a kórus
állandó vezetését. Ekkor sok új
tag lépett a régi tagok mellé, és
óriási fejlõdés következett be,
melyet az 1958-as adatok hûen
tükröznek: szoprán: 20 fõ, alt: 21
fõ, tenor: 9 fõ, basszus: 10 fõ,
összesen: 60 fõ. Számtalan hangversenyt is rendeztek, melyekre
Budapestrõl jöttek a közremûködõ orgonamûvészek: Kárpáti
József, Klinda István, Sári József,
Baróti István és Koloss István.
A hetvenes évek elején Tegzes
Györgyöt többszörös fenyegetés
érte munkahelyén (öt kerület
szakfelügyelõjeként) az egyházi
kórusok vezetése miatt. 1973
nagyböjtjében jött a végsõ fenyegetés: vagy abbahagyja az
egyházi kórusok vezetését vagy
elveszti állását. Akkor a helybeli
káplán, Varga Miklós Péter
indítványára egyik napról a
másikra Silacher Miklós vette át a

A

kórus vezetését, amikor 11 szoprán, 8 alt, 5 tenor, 5 basszus,
összesen 29 fõ volt a létszám.
1990 után már nem csak megtûrt
egyesület volt a Cecília Kórus
városunkban, hanem néhányszor
felkérték szereplésre állami ünnepségeken is. Ennek jele volt,
hogy 1995-ben a 60 éve mûködõ
Cecília Kórus közmûvelõdési díjat
kapott a Musica Beata Kórussal
együtt.
A kitüntetéssel járó jutalom és a
tagdíjakból összejött pénz felhasználásával 1996 õszén olaszországi zarándokutat szerveztünk
a kórus tagjai és családtagjai
számára. Talán a legnagyobb
élményt az jelentette, hogy akik
hangja egykor magnószalagról
szólalt meg Rómában, most személyesen énekelhettek a Szent
Péter Bazilika magyar kápolnájában! Mégpedig éppen október
8-án, amikor 100 éves évfordulója volt annak, hogy az akkori
pápa elrendelte a Magyarok Nagyasszonya ünnepét!
2003-ban meghívást kapott a
kórus az ausztriai Mariazellbe,
hogy az évenkénti magyar zarándoklat ünnepi szentmiséjén éneXXIV. ÉVFOLYAM 43. SZÁM  2010. NOVEMBER 26.  SzeVi
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A dachaui
tizenhárom
A Szentendrei Régi Mûvésztelepen
november 13-tól december 12-ig a
dachaui Mûvésztelep tizenhárom kortárs
mûvészének festményeibõl, grafikáiból,
bronz- és papírmasé szobraiból készült
kiállítását tekinthetik meg az érdeklõdõk. A tárlat kurátorával, Szakács
Imre festõmûvésszel beszélgettem.
 Ön a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesület vezetõje. Tizenegy festõvel dolgozik együtt, munkáikat minden
évben a hagyományos Õszi tárlaton láthatjuk. Ezen kívül visszatérõ és egyszeri,
nemzetközi és hazai kiállításokkal színesíti
az éves programot. Milyen szisztéma szerint válogat?

Néhány évvel ezelõtt, 2007-ben egy nagyszabású rendezvénynek, az Európai Mûvésztelepek Szövetsége éves nagygyûlésének
adtunk otthont Szentendrén. Ez a szervezet
ma Európában a legnagyobb mûvésztelepeket
tömörítõ szervezet. Az éves közgyûléseket
minden évben más mûvésztelepen és más
országban rendezik meg. Óriási dolog volt,
hogy 2004-es csatlakozásunk után három
évvel mi lehettünk a házigazdák! Most 2015ig le vannak kötve a helyszínek. Ez nagy lehetõség a településeknek, hiszen a közgyûlés
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kísérõrendezvényekkel jár együtt. Az egyik
ilyen a Barbizon magyar és francia ecsettel
címû kiállítás volt. A Ferenczy Múzeum
deklarálta, hogy ilyen forgalom a múzeum
életében még soha nem volt. Úgy képzelje el,
hogy a megnyitóra a fél Görög utca be volt
fedve, le volt szõnyegezve. Hatalmas volt a
látogatottság! Amit a város befektetett, az
hónapokon belül többszörösen megtérült. A
másik, ami mûvészettörténeti szempontból is
szintén egyedülálló esemény volt, az elsõ
magyar történeti mûvésztelepek találkozója,
amit egy igen reprezentatív kiállítással ünnepeltünk a MûvészetMalomban. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy kellene indítani
két sorozatot. Az egyik Magyar mûvésztelepek
Szentendre vendégei, a másik sorozat
nemzetközi vonalon; Európai mûvésztelepek
Szentendre vendégei címmel.
 Most mit láthatunk a Mûvésztelepi Galériában?
A nemzetközi sorozat második tárlatát a
Dachaui Mûvésztelep alkotásaival. Nagyon jó
a kapcsolatunk a német
kisvárossal, õk is fogadták
már a mi képeinket. Szeretnék, ha „Dachau” hallatán az embereknek nem
elsõsorban a sötét múlt,
sokkal inkább a mûvésztelep jutna eszébe. Hogy
ez a kulturális hírnév
mennyire fontos számukra, az is bizonyítja, hogy
polgármesterük,
Peter
Bürgel is elkísérte a kiállítást Szentendrére, aki
egyben az Európai Mûvésztelepek Szövetségének elnöke is. A megnyitón kiemelte, a
két város kulturális együttmûködésének és az
EuroArt hálózatának fontosságát, „amely
egyrészt központi fontosságot tulajdonít a
mûvésztelepek kulturális öröksége fennmaradásának, másrészt a mai mûvésztelepülések kulturális fejlõdésének”. Számomra egészen meglepõ módon a kiállítás
megnyitójára eljöttek maguk a mûvészek –
mind a tizenhárman – és egy buszra való
mûvészetkedvelõ is.
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 Magyar részrõl általában milyen a fogadtatás?
A városvezetés ott támogatja a mûvészetet,
ahol csak tudja. Ha kell erkölcsileg, ha szükség van rá, anyagilag, hiszen õk is látják a
befektetés többszörös megtérülésének lehetõségét. Részünkrõl ez hallatlan nagy megnyugvás. A legutolsó nemzetközi kiállításunkat – ami az 1000 éves Szentendre címû programsorozat egyik kiemelkedõ eseménye volt –
a polgármester nyitotta meg Brüsszelben.
A lakosság részérõl... mindig attól függ egy
kiállítás sikere, hogy van-e visszhangja, hogy
hogyan ír róla a sajtó. A legcsodálatosabb
kiállítás eredménytelen lehet, ha nem jelenik
meg kellõ módon a médiumokban. Ha nem
tudnak róla az emberek, olyan, mintha nem is
lett volna.
 Mivel tudná most becsalogatni az embereket?
Nagyon sokrétû kiállításról van szó. Majdnem
minden terület képviselve van: a festészet, a
szobrászat, a grafika. A képzõmûvészeti
egyetemi hallgatóktól a komoly életmûvel rendelkezõ mûvészekig minden korosztály kiállít.
Nagyon színvonalas anyag jött, ami biztos,
hogy sokak érdeklõdését kielégítené. És hát
persze van egyfajta kitekintési lehetõség is,
össze lehet hasonlítani, hogy hol tartunk mi,
és hol tartanak mások a képzõmûvészet
világában.
F. VADADI ADRIENN

KULTÚRA
ELSZAKADÁS ÉS VISSZATÉRÉS

Barcsay szelleme határon innen és túl
A Népújság címû Maros megyei
közéleti napilap november 10-i számának Múzsa rovatában adott hírt
arról, hogy Barcsay Jenõ Szentendrén élõ jogutódai – unokahúga,
Kónya Márta és férje, Kónya Ferenc
– a Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti
Alapítvány képviseletében az erdélyi Mezõségrõl származó mûvész
születésének 110. évfordulója alkalmából felkerestek több erdélyi
oktatási intézményt. Látogatásuk
célja az volt, hogy átadják Barcsay
Jenõ híres könyvét, a Corvina Kiadó
gondozásában az elmúlt fél évszázadban már több kiadást
megért, világszerte ismert és tizenhat nyelvre lefordított Mûvészeti
anatómiát, továbbá a Képzõmûvészeti Egyetem kiadásában 2000ben megjelent Munkám, sorsom,
életem címû önéletírását, valamint
a közelmúltban a Kossuth Kiadónál
A magyar festészet mesterei sorozatban napvilágot látott Barcsaykötetet. Mindhárom kiadványból
vittek Marosvásárhelyre a Mûvészeti Líceumba, Kolozsváron a
Református Kollégiumba, Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemre.
Az erdélyi oktatási intézmények
mellett a Kónya házaspár személyesen adta át, illetve fogja a közeli
napokban átadni a három Barcsaykönyvet az újvidéki tudományegyetem szabadkai magyar tannyelvû tanítóképzõ karának, a zentai
Bolyai Tehetséggondozó Magyar
Gimnáziumnak, a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Fõiskolának, az
ungvári Képzõmûvészeti Fõiskolának, valamint egy szlovákiai
intézménynek. Ez utóbbiról még
folynak az egyeztetések.
*
Az évrõl évre Budapesten kiosztásra
kerülõ Barcsay-díjat eddig hatvanan vehették át – közöttük több
fiatal erdélyi képzõmûvész, minden
évben január 14-én, a mûvész
születésnapján. A díjazottakat megilleti egy bemutatkozó kiállítás is,
melyre korábban a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán (ma egyetem), az utóbbi években pedig
Szentendrén kerül sor.
Már sok éves hagyománnyá vált,
hogy Barcsay Jenõ festõmûvészrõl
születésnapja mellett neve napján,
november 18-án is megemlékeznek
egykori barátai, festõkollégái, tisztelõi az arra talán legméltóbb
helyen, Szentendrén, mûveinek
állandó gyûjteményes kiállítóhe-

lyén. A szervezõk, a Ferenczy
Múzeum munkatársai és a Barcsay
Alapítvány részérõl a Kónya házaspár újabb és újabb élõ kortársak
visszaemlékezéseinek teret adva
szolgálják a nemes ügyet: a nagy
mester emlékének ápolását.
Az idén Kabdebó Lóránt irodalomtörténész, egyetemi tanár, Barcsay Jenõ unokaöccse és felesége, az
író Dobos Mariann személyes élményeiken keresztül új, eddig kevéssé ismert történeteket osztottak
meg a hallgatósággal. A visszaemlékezés vezérfonala az erdélyi örmény Kabdebó és a Barcsay család
rokoni kapcsolata köré fonódott.
Kabdebó Miklós, a visszaemlékezõ
irodalomtörténész nagyapja vasasszentiváni házánál nevelkedett a
fiatalon árvaságra jutott Kabdebó
Irén, Barcsay Jenõ édesanyja. A körjegyzõ nagypapánál dolgozott segédjegyzõként Barcsay Boldizsár,
Barcsay Jenõ édesapja. A fiatalok
így az õ házában és általa ismerkedtek meg egymással. Sok évtizeddel ezután Kabdebó Lóránt egy
beszélgetés váratlan fordulataként
az éppen nála lévõ, ugyan meglehetõsen rosszul mûködõ magnetofonnal, de felvette Barcsay Jenõ
visszaemlékezését gyerekkorára és
a Kabdebó családra. Még arra is
adódott alkalom, hogy a magnószalagról nagy nehezen átírt szöveget
Barcsay a maga akkurátusságával
újra és újra átfésülje, pontosítsa,
kiigazítsa.
Az elkészült szöveg azonban még
sokáig nem került nyilvánosság elé.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek címû,
havonta megjelenõ periodika idei
szeptemberi és októberi számában
végre megjelenhetett Emlékeim a
Kabdebó családról cím alatt a fent
említett interjú. Ebben Barcsay
elmeséli, hogy családi ünnepnek
számított, amikor a szülõk elhatározták, hogy meglátogatják a
Kabdebó rokonokat. Az õ szülõfalu-

ja, a mezõségi Katona és Vasasszentiván közötti huszonöt kilométeres utat édesapja kétlovas kocsiján tették meg, igaz csak száraz
idõben, mert ha nagy volt a sár,
azon csak ökrösszekér tudott átvergõdni. „Mindig nagyon kedvesen
fogadtak. Úgy éreztem, hogy az a
szeretet, ami a Kabdebó családból
felénk áradt, az õszinte volt…
Nagyon jól éltek. Azok az ebédek!
Azokat nem tudom elfelejteni, még
most is visszaemlékezem a Róza
mama fõztjeire. Jóízûen készítette el
az ételeket. Hát persze nekünk
gyerekeknek farkasétvágyunk volt,
és Róza néni erre el volt készülve, és
busásan belakhattunk.” De nemcsak a gyerekkori nagy lakomázások emlékét idézte fel unokaöccse
magnója elõtt az idõs festõ, hanem
azt is kifejtette, hogy Kabdebó
Miklós körjegyzõ koponyájának formáját, „az örmény” koponyát édesanyja és õ örökölték a családban.
1919-ben Barcsay Jenõ elhagyta, el
kellett hagynia Erdélyt. Hogy miért,
ez hosszabb történet, aminek terhét
Barcsay egy életen át hordta magában, beszélni sem mert róla, nehogy bajba keverje az otthon maradottakat. Nagy nélkülözések mellett
töltötte Budapesten a fõiskolás
éveket. Ezt az idõt és a Kabdebó
családhoz fûzõdõ kapcsolatát, nem
kevésbé saját karakterét idézik fel
az itt következõ befejezõ sorok: „A
Kabdebó családnak minden egyes
tagja – gondolok itt az unokatestvéreimre elsõsorban – nagy tekintély volt elõttem, fölnéztem rájuk.
Bizonyos kisebbségi érzés élt bennem mindig, amikor különösen
Jancsira (Kabdebó Lóránt édesapja)
gondoltam… Jancsiról nagy szeretettel beszélek most újra, mert
amikor megtudta, hogy én Pesten
nyomorgok – mert ugye én hazulról
sose kértem a szüleimtõl egy vasat
sem, nem is kaptam, nem is küldhettek, nagyon nehéz életük volt –,
amikor megtudta, õ már mint
mérnök mûködött Gyöngyösön, és
engem pénzzel, anyagiakkal akart
segíteni… nem tudom miért, önérzetes voltam, vagy mi, hát nem fogadtam el a segítségét. Nem azért
nem fogadtam el, mert bántott
volna az, hogy az unokabátyám
segít, és õtõle bizonyos összegeket
elfogadnék, hanem azért, – nem
tudom, szebbnek tartottam azt,
hogy saját erõmbõl küzdjem fel
magam”.
TÖRÖK KATALIN

Gyermekrajz-kiállítás
November 30-án, kedden 16
órakor nyílik a Bem József
halálának 160., illetve gróf
Hadik András születésének
300. évfordulója alkalmából
megrendezett gyermekrajzpályázat anyagából készült kiállítás a Helyõrségi Klub rendezvénytermében (Dózsa
György út 8.).

Portréfotók
December 8-án, szerdán
17.30-kor nyílik meg a
Polgármesteri Galériában
(Városház tér 1-3.) Weszelits
András portréfotó-kiállítása.

Zeneház
November 27-én, szombaton
10 órától is lesz zenebölcsi a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
nagytermében, december 4-én,
szombaton 10 órától jön a
Muzsikás Mikulás. Szeretettel
várom az énekelni vágyó családokat! Bejelentkezés nem szükséges. Bokorné Forró Ágnes,
www.zenebolcsi.hupont.hu
sziazenehaz@freemail.hu

Finisszázs
December 3-án, pénteken 18
órakor a Mozambiki batikok
címû kiállítást bezárja
Gassama-Szabó Bernadett
mûvészettörténész.
Helyszín: Dalmát Kávézó
(Bartók. B. u. 8.)

Kognitív mentés
Vincze Ottó szentendrei
képzõmûvész kiállítása
november 24-én nyílt meg a
Paksi Képtárban (Tolnai u. 2.).
A kiállítás megtekinthetõ
február 26-ig.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Antik lámpák- polgári lakásbagyûjteménybõl eladók. Csillár, fali,
asztali lámpák eredeti állapot
szerint felújítva, újra vezetékelve.
Tel. 06-20-428-9221.

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 2
szobás lakás kiadó. Tel. 06-70-9440859, (26) 318-776.
Füzesparkban kétszobás lakás
kiadó hosszú távra. Tel. 06-20-4259665.
Szentendrén fiatalos kislakás kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-3640.

ÁLLÁS
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe. Tel. 06-30-949-9169.

35 nm-es lakás berendezve kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.

LAKÁS, INGATLAN

EGÉSZSÉG
ASZTRÓLOGIAI TANÁCSADÁS:
család, hivatás, kapcsolatok, elõrejelzések. Pálmai Ágnes asztrológus.
Tel. 06-20-438-4054.
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300419, rögzítõ, visszahívjuk.

AKCIÓ! MÁR CSAK EGY LAKÁS
ELADÓ! Szentendre belvárosában,
frekventált zöldövezeti helyen, 5
lakásos társasházban magas színvonalú, új építésû lakás eladó. Ár:
380 000 Ft/nm. Az ár tartalmazza a
gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
felújított lakás berendezve hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-442-2002.

Szentendrén, a Füzesparkban
I. emeleti, 2 szobás, erkélyes,
egyedi gázfûtéses téglalakás
felújított állapotban, beépített
konyhával, hosszú távra kiadó
magánszemélytõl. Tel. 06-20498-1602.
Pilisszentlászlón szoba-konyhás,
zuhanyzós lakás kiadó, cserépkályhafûtéssel: 40 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-20-593-7219.
Szentendre belvárosában (Kör
utca) frissen felújított családi ház
nagy kerttel, kocsibeállóval, pincével hosszú távra kiadó. Alkalmas
rendelõnek, irodának, üzlethelyiségnek, lakásnak. Tel. 06-20-8235869.
Dunakanyarban, Dömösön, szép,
csendes helyen felújított egyszobahall, konyha, fürdõszobás, berendezett parasztház üdülésre vagy
hosszabb távra kiadó. Cserépkályhafûtés, internet, kábeltévé
van. Kecskés: 06-30-951-2694.
Kétszobás, bútorozott lakás kiadó
Szentendrén 2 fõ részére. Tel. 0620-537-4193.

Füzesparkban 57 nm-es, erkélyes
lakás eladó. Tel. 06-30-876-7934.
Horányban eladó 53 nm-es,
parkosított telken álló, összkomfortos, családi ház. Ára: 11,3 millió Ft.
Tel. 06-30-974-5799.
Szentendrén, jó helyen masszív,
de felújítást igénylõ, nagy,
egyemeletes lakóház telekáron,
22 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Szentendre legszebb részén kétszobás, teraszos, elõkertes lakásom
tárolóval, kocsibeállóval eladó 21,5
millió irányáron. Tel. 06-30-5156544.
Szentendrén a fõúttól 800 m-re
75 nm-es+tetõtéri lakóház,
szép udvarral 23 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Eladó Szentendrén, csúsztatott
zsalus társasház I. emeletén
napfényes, nagy teraszos, 2
szobás, 57 nm-es lakás tulajdonostól. Irányár: 11,8 millió Ft.
Tel. 06-30-856-4100.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, Rózsa-közben, a
fõiskolával szemben 2,5 szobás,
teljesen felújított, légkondicionált
lakás különálló garázzsal,
igényesnek, évekre kiadó. Tel. 0630-355-7458.

Eladó Surány I-ben új építésû,
összközmûves, egy szintes lakóház,
fõút közelében 22,9 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-620-9787.

Eladó Szentendrén, a Bükkös-parton 185 nm-es, 5 szobás családi
ház. Irányár: 49 millió Ft. Tel. 0630-621-2626, du. 17 óra után.
Püspökmajoron 55 nm-es, 2 szobahallos, 9,3 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-876-7934.
ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESEK. Tel. 06-30-8767934.

OKTATÁS
Érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.
Némettanítás, magyar-, matematika-, olvasáskorrepetálás általános
iskolásoknak. Tel. (26) 311-770.

Püspökmajoron 55 nm-es, 2 szobahallos, 9,3 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-876-7934.
ÉPÍTÉSI TELKET KERESEK. Tel.
06-30-876-7934.
Ikerház: nappali + 3 szoba, gondozott kerttel eladó. Tel. 06-30-8767934.
Püspökmajoron 64 nm-es, nappali
+ 3 hálószoba, téglalakás eladó
19,1 millió Ft-ért. Tel. 06-30-8767934.
Gyógyfürdõ közelében,
Mezõkövesden 400 nöl-es
szõlõ, villannyal, vízzel nyaralás
célra is 200 ezer Ft-ért ELADÓ.
Tel. 06-30-299-0376.
Eladó Szentendrén, az uszoda
közelében 500 nm-es, 30%-ban
beépíthetõ telek, 14,8 millió Ft-ért.
Tel. 06-70-502-9808.

Zeneakadémián végzett zenész
zongoratanítást vállal
Szentendrén és környékén.
Rugalmas idõbeosztásban,
kicsiknek és nagyoknak.
Tel. 06-30-974-5799.
Igényes, hosszú évek gyakorlatával
rendelkezõ pedagógusnõ vállalja
lakásán alsó tagozatos (1-4. osztályos) tanuló korrepetálását vagy
mindennapos felkészítését, bármely
tantárgyból. Tel. 06-30-446-5527.

SZOLGÁLTATÁS
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26)
311-847, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

Lakástól az irodaházig minden,
ami villanyszerelés. Templomi
padfûtés, szerviz, érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ és
biztonságtechnikai rendszerek
szerelése lakásokba is.
Szabványossági felülvizsgálat,
stb. Tel. 06-30-962-2629.

Kõzúzó utcában ipartelep részben
kiadó vagy eladó. Tel. 06-70-9440859, (26) 318-776.
Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B.
szám alatt.
Tel. (26) 319-957, este.

Zongoraszállítás, költöztetés. Tel.
06-30-509-2284, www.koltozesmaskepp.hu.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
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.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ

Bogdányi utcában üzlethelyiség
kiadó fodrászat számára. Tel. 0670-303-5275

EGYÉB
Ezoterikus szilveszter Salgóbányán,
a Medves Hotelben december 31tõl január 2-ig.
www.delfintréning.hu,
delfin@delfintrening.hu, 06-30-6590589, Lõcsei Fanni.

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés igényes,
fürdõ közeli panzióban.
Ár: 15 600 Ft/fõ.
Tartalma: 7 éj szállás, 7 reggeli,
6 vacsora. Kedvezményes gyógykezelés, fürdõzés a Hotel Béke
vagy a Városi Gyógyfürdõben.
Tel. 06-20-935-0457.

ÜZLET
Szentendrén irodák a belvárosban és kitûnõ helyen, a fõút
mellett, 30 és 50 nm-esek, 1010 millió Ft-ért eladók. Tel. 0630-299-0376.
Szentendre szívében, a Görög
utcában 2 db 30 nm-es üzlethelyiség+pincetároló kiadó, ugyanott
kerthelyiség és hozzákapcsolódó
reprezentatív 70 nm-es pincehelyiség (volt népi borpince bemutatótér) üzleti vállalkozásra kivehetõ. Érdeklõdni: csak személyesen
Szentendre, Pátriárka u. 5 szám
alatt munkaidõben 9-15 óra között.
Idõpont-egyeztetés a következõ
telefonszámon: (26) 314-457.

Az OÁZIS Ingatlaniroda
új építésû, vagy
15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres
eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787

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

Gazdáját, örökbefogadóját keressük
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

CODY

ALVIN

vizsla kant (nyakában biléta: Cody vagyok)
november 17-én fogták be a Pásztor utcában

kant november 8-án fogták be
a Dunakanyar kõrúton

14

SzeVi  XXIV. ÉVFOLYAM 43. SZÁM  2010. NOVEMBER 26.

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

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

MOZIMÛSOR
MOZIMÛSOR
november 26. péntek
17:00 HALNALBAN
INDULTUNK (70’)
18:00
MUZSIKUSPORTRÉK
(kisterem)
18:10 DUMAS (105’)
kh.:12 – fõsz.: Gerard
Depardieu
20:00 ÍZEK IMÁK
SZERELMEK (140’) kh.:12
– fõsz.Julia Roberts
november 27. szombat
15:00 AZ ÕRZÕK

LEGENDÁJA (100’) kh.:12
17:00 TEENAGER
FILM’ART-I:
HÁZINYUSZI (97’)
19:00 ÍZEK IMÁK
SZERELMEK (140’) kh.:12
–fõsz.:Julia Roberts
21:30 ÖRVÉNY (75’)
21:30 YES,YES MATZZA
Zenekar
november 28. vasárnap
15:00 AZ ÕRZÕK
LEGENDÁJA (100’) kh.:12
17:00 ÍZEK IMÁK
SZERELMEK (140’) kh.:12
–fõsz.:Julia Roberts
19:30 HÉTMÉRFÖLDES
SZERELEM (103’) kh.:16
–fõsz.:Drew Barrymore
november 29. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESE

ÖSSZEÁLLÍTÁS
18:30 MR. NOBODY
(115’) kh.:16 (Velencei
Filmfesztivál-Arany Oroszlán
j.)
20:30 ÍZEK IMÁK
SZERELMEK (140’) kh.:12
november 30. kedd
17:00 VALAMIKOR
RÉGEN…
–-Török Katalin
várostörténeti sorozata
18:30 WOODY ALLEN
SOROZAT: MATCH
POINT (124’) kh.:16
20:45 DUMAS (105’) kh.12
– fõsz.: Gerard Depardieu
december 1. szerda
17:00 ÖRVÉNY (75’)
18:30 DUMAS (105’)
kh.:12 fõsz. Gerard
Depardieu
20:15 HÉTMÉRFÖLDES
SZERELEM (103’) kh.:16

MIKULÁS SZOLGÁLAT
A Mikulások december 5-én, vasárnap 16-20 óra között,
félórás idõszakokban látogatják meg a gyerekeket.
Megrendelni személyesen vagy telefonon a Szentendrei Kulturális Központban lehet:
Duna-korzó 18. II. emelet, telefon: 26 /312-657
Ára: 4500 Ft

ELÕADÁS
ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
November 26. péntek 18 óra
A KIRÁLYI FEHÉR A PILISBEN
Egyed Zoltán és Herceg Ferenc
elõadása
December 3. péntek 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ
Csáji Koppány elõadása
Dalmát Pince
Bartók Béla u. 8.
November 29. hétfõ 19 óra
ORSZÁG, VÁROS, FOLYÓ,
ÁLLAT ÉS AZ EMBER
Koltay Jenõ elõadása Brazíliáról
December 2. csütörtök 18.30
KÖNYVBEMUTATÓ
– Orosz István: Egy szem eper
A szerzõ, a szamizdat Beszélõ alapító
nyomdásza, fordulatos könyvében a
rendszerváltozás történetét helyezi
szélesebb összefüggésekbe. A szerzõvel
Gulyás József beszélget.
December 4. szombat 17 óra
SZAMÁRHEGYI ANZIX
Adventi beszélgetés Benkovits
Györggyel. Vetítés régi fotóiból, kamarakiállítás akvarelljeibõl. Beszélgetõtárs
dr. Török Katalin mûvészeti ró. A kiállítás megtekinthetõ december 10-ig.

KIÁLLÍTÁS
KIÁLLÍTÁS
Mûvésztelepi Galéria
Bogdányi u. 51.
A DACHAUI MÛVÉSZTELEP
KORTÁRS ALKOTÓINAK

KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 13-ig
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
ELLENTMONDÁSOK
Dr. Sipos József fafaragó kiállítása
Megtekinthetõ november 30-ig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében

KONCERT
KONCERT
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
A SZENTENDREI
KULTURÁLIS KÖZPONT
PROGRAMJAI
November 27. szombat, 20 óra
MYSTERY GANG
Egri Péter (gitár, ének),
Paszinger Zoltán (bõgõ, ének),
Tamási László (dobok, ének)
November 26. péntek, 20 óra
AZ ANDAXÍNHÁZ BEMUTATJA:
NINCS MITÕL FÉLNI
Egy kicsit elfeledett mûfajt,
kórusszínházat láthatunk
az Andaxínház elõadásában.
A darab Samuel Beckett: Hogy is van
ez címû drámakölteményének felhasználásával készült.
Szereplõk: Góbi Rita, Orosz Helga,
Sõrés Zsolt, Ilyés Lénárd, Lajkó Bence,
Vesztl Zsófia, Zsalakovics Anikó

GYEREKEKNEK
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mindenkit szeretettel várnak december 4-én, szombaton 10 órától a
Püspökmajori Klubban (Hamvas B. u.).
Program: mécsestartó-festés, karácsonyi üdvözlõlap-készítés. A szervezõk
kérik, hogy mindenki vigyen magával
családi fotót. A belépés ingyenes.

Erzsébet és
Katalin bál
élõzenével
November 27-én,
szombaton 19 órától
a Szentendrei Helyõrségi
Klubban.
(Dózsa György út 8,
tel. (26) 312-822;
505-042)

Belépõ vacsorával:
3000 Ft/fõ
Belépõjegyek kizárólag
elõvételben kaphatók
október 20-tól
a Helyõrségi Klub
irodáiban és a büfében

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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ADVENT és SZILVESZTER SZENTENDRÉN 2010.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A FÕ TÉREN
A négy adventi vasárnapon 16
órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra
várjuk Szentendre lakóit a Fõ téri
kereszt körül elhelyezett óriási adventi
koszorúnál.
• November 28-án az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai nevében köszöntõt mond
és az elsõ gyertyát meggyújtja dr.
Dietz Ferenc polgármester. Részt
vesznek továbbá a szentendrei
tûzoltóság, polgárõrség és HM
Központi Kiképzõbázis vezetõi. A
gyertyagyújtás elõtt a Péter-Pál
Ifúsági Énekkar és a Vasvári Pál úti
tagóvodások karácsonyi dalokat és
verseket adnak elõ.
• December 5-én a város pedagógusai és egészségügyi dolgozói
nevében Szántosi Judit Városi
Pedagógiai Díjas és dr. Mészáros
Béla Szentendre Város
Közegészségügyi Díjának nyertese
gyújtják meg a gyertyákat. Köszöntõt
mondanak Zakar Ágnes és dr.
Pázmány Annamária képviselõk. A
gyertyagyújtás elõtt az Izbégi
Tagóvoda óvodásainak A betlehemi
úton címû mûsorát láthatják, valamint
a szentendrei pedagógusok alkalmi
kórusa énekel Melich Kriszta és Zakar
Ágnes vezetésével.
• December 12-én a város iparosai
és kereskedõi nevében gyertyát gyújt
Varga Gyuláné Lola, Szentendre
Város Tisztes Iparosa Díjasa, köszöntõt mond Dragon József, az
Ipartestület elnöke. A gyertyagyújtás
elõtt a Püspökmajor-lakótelepi óvodások lucás játékokat mutatnak be.
• December 19-én a város
mûvészei és sportolói nevében Aknay
János Kossuth-díjas és efZámbó
István Munkácsy-díjas festõmûvészek,
valamint Gróz János, Szentendre
Város Sport Díjas kézilabda edzõje
gyújtják meg a gyertyát. A
gyertyagyújtás elõtt a Bimbó utcai
óvodások „Bölcsõcske” címmel karácsonyi köszöntõket énekelnek.
A vasárnapi gyertyagyújtások után
egy pohár forralt borra, teára és
pogácsára vendégül látják a térre
érkezõket Eckensberger Attila és
Mészáros János Mecénás-díjasok. A
ADVENTI VÁSÁROK,
SZABADTÉRI PROGRAMOK
• November 28. – 2011. január 2.
ADVENTI VÁSÁR A DUMTSA
JENÕ UTCÁBAN
A belváros fõ utcája, az Apor-hídtól a Fõ
térig ünnepi díszbe öltözik. Idén az evangélikus templom elõtti téren is felállítanak egy
betlehemet, a város karácsonyfája a Fõ
téren lesz.

• November 28. – 2011. január 2.
Dumtsa Jenõ u.
HELYI TERMÉKEK ADVENTI
VÁSÁRA
Szervezõ: Erdei Iskola Alapítvány és a
Zöldút projekt

• November 27-tõl hétköznap
12-18 óráig, hétvégén 9-15 óráig
ADVENTI VÁSÁR
a V-8 USZODA
ÉS SZABAIDÕKÖZPONTBAN
Kézmûves termékek, gyermekruhák,
ékszerek, könyvek, kerámiák, ajándékozási
kellékek vására. Az épület elõtt forralt bor,
lángos, kürtõs kalács, asztali dísz, fenyõfa.
Szombatokon és vasárnapokon 10-12 óráig
gyerekfoglalkozás: karácsonyi
ajándékkészítés (ingyenes)

• December 17-19. Lázár cár tér
SZENTENDREI
KISKARÁCSONY
Jótékonysági adventi vásár, programok
kicsiknek és nagyoknak.
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• November 27. szombat, 10-12
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„KIS KARÁCSONY, NAGY
KARÁCSONY…”
Karácsonyváró ajtó-, ablakdíszek,
adventi koszorúkészítés természetes
anyagokból Papp Kornéliával és
Kertész Józseffel
• November 27. szombat, 16
órától
Kecskés próbaterem (Dumtsa J. u –
Ignjatovity u. sarok)
ANDRÁS NAPI MÛSOR
A Kecskés Együttes régi korokat idézõ
muzsikájával, majd 18:30-tól Madárdal
Zenekar népzenéjével. A belépés ingyenes,
önkéntes hozzájárulást köszönettel fogadnak. Információ, helyfoglalás: 06/30-9512694

• November 28. vasárnap, 15-17
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„KARÁCSONYNAK
ÉJSZAKÁJÁN…”
Karácsonyi népdalok tanítása Lázár
Enikõ bokrétájából
• December 2. csütörtök, 10 óra
A Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
„RAJZOLOK EGY SZÉP
VILÁGOT” – MIKOLA PÉTER
ZENÉS MÛSORA
Belépõdíj: 600 Ft
• December 3. péntek, 19 óra
Kõhegyi Menedékház
ZENE ÉS IRODALOM
A KÕHEGYEN
Bach, Doráti, Gabrielli, Hindemith
mûvek irodalmi szemelvények
kíséretében. Közremûködik: Adriska
Szilvia – oboa, László Zsófia – fuvola,
Nagy Anna – cselló
• December 3. péntek, 18 óra
Evangélikus templom (Bükköspart 2.)
STELLA ÉNEKEGYÜTTES
KONCERTJE
A belépés díjtalan
• December 4. szombat, 10-12 óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„EMLÉKÉRE ADNAK NÉKEM…”
Apró textilzsákok varrása, készítése,
krumpli-nyomdával díszítése, Bereznai
Bea irányításával

• December 5. vasárnap, 17–19
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„MIKLÓS PÜSPÖK EGYKOR,
RÉGEN…”
Mikulásváró mesejátszás. A parázs
címû népmese a Fuszulyka óvónõi
mesejátszó-kör feldolgozásában.

• December 18. szombat, 15–17
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„ÉG A GYERTYA, ÉG,
AZ ADVENTI NÉGY…”
Gyertyamártás, mézes süteménydíszítés, gyapjúangyal-készítés Papp
Kornéliával és Kertész Józseffel

• December 5. vasárnap, 18 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR ADVENTI HANGVERSENYE
Közremûködik Lehõcz Andrea (ének),
Csányi Orsolya (fuvola), Králik Abigél
(hegedû), vezényel: Fenyõ Gábor
A belépés díjtalan

• December 18. szombat, 18–19
óráig
V-8 Uszoda konferenciaterme
A VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA NÖVENDÉKEINEK
KARÁCSONYI KONCERTJE
A belépés díjtalan

• December 7. kedd, 19 óra
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a)
JAZZKLUB – BORBÉLY MÛHELY
Vendég: Fenyvesi Márton
Belépõdíj: 600 Ft
• December 11. szombat, 10–12
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„RONGYOS
ISTÁLLÓCSKÁBAN…”
Betlehemi hajlék készítése Papp
Kornéliával és Kertész Józseffel
• December 11. szombat, 18 óra
Kecskés próbaterem (Dumtsa J. u –
Ignjatovity u. sarok)
TÍMÁR SÁRA NÉPDALÉNEKES
karácsonyi koncertje népi muzsikával
A belépés ingyenes.
• December 12. vasárnap, 14.30
Új Mûvész Étterem elõtt (Dumtsa
Jenõ u. 7.)
LUCA NAPI NÉPSZOKÁSOK
felelevenítése az óvodás gyerekekkel a
Szivárvány óvoda közremûködésével
• December 12. vasárnap, 15–17
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„HALLJÁTOK ÚJ HÍRT
MONDOK…”
Betlehemes játék Várnagyné F.
Katalinnal
• December 14. kedd, 17 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
FUVOLÁS KARÁCSONY
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
furulya, fife és fuvola szakos tanulóink
koncertje
A belépés ingyenes

• December 4. szombat, 9-15 óráig
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont
(Kálvária u. 16/c)
DUNA KUPA – Utánpótlás
vízilabdatorna

• December 15. szerda, 15 óra
Dumtsa Jenõ u. 20.
KOSZORÚZÁS DUMTSA JENÕ
EMLÉKTÁBLÁJÁNAL

• December 4. szombat, 10–12
óráig
Püspökmajor Lakótelepi Klub
(Hamvas Béla u. 4–6.)
MIKULÁSNAPI ÉS
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ

• December 17. péntek, 10 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
TÖRPIMÁNIA
Gyerekmusical a Hupikék törpikék
világából, slágerek feldolgozásával a
Kreatív Színházi Stúdió elõadásában
Belépõdíj: 400 Ft

• December 4. szombat, 15 óra
Kecskés próbaterem (Dumtsa J. u –
Ignjatovity u. sarok)
L. KECSKÉS ANDRÁS ZENÉS
ELÕADÁSA A FÉNYFÁRÓL
Belépés ingyenes
• December 4. szombat, 16–18 óráig
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont
(Kálvária u. 16/c)
VÍZI MIKULÁS
Csónakon jön a Mikulás, s a vízben
adja át az ajándékot.
Belépõ: 2000 Ft
• December 5. vasárnap, 9–11
óráig
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont
(Kálvária u. 16/c)
MIKULÁS KUPA
ÚSZÓVERSENY

• December 17. péntek, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
TÖRPIMÁNIA
A musical felnõtt változata a Kreatív
Színház Stúdió elõadásában
Belépõdíj: 600 Ft
• December 17. péntek, 20 óra
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
SZIMBÓLUMOK
ÉS AJÁNDÉKOK
Kósa Klára elõadása
A belépés díjtalan
• December 18. szombat, 10–12óráig
Püspökmajor Lakótelepi Klub
(Hamvas Béla u. 4-6.)
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Ajándékok és díszek készítése
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• December 18. szombat, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Belépõdíj: 1500 Ft
• December 18. szombat, 18 óra
Kecskés próbaterem (Dumtsa J. u –
Ignjatovity u. sarok)
ELEINK MAGYAR KARÁCSONYA
a Kecskés Együttes régizenei koncertje történelmi hangszerekkel
Belépés ingyenes
• December 18. szombat, 19 óra
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont
(Kálvária u. 16/C)
KARÁCSONYI PARTY
A 70-es, 80-as, 90-es évek magyar
slágerei
• December 19. vasárnap, 15 óra
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett
udvara (Dumtsa Jenõ u. 7.)
„DICSÕSÉG MENNYBEN
AZ ISTENNEK!”
Betlehemezés hagyományéltetõ
óvónõkkel
• December 19. vasárnap, 19 óra
Péter-Pál templom (Péter-Pál u.)
A MUSICA BEATA KÓRUS
KARÁCSONYI HANGVERSENYE
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és
Wolfné Kovács Zsuzsa
A belépés díjtalan
• December 23. csütörtök, 17 óra
Kmetty tér (Dalmát Kávézó elõtt)
SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES
A kávézó törzsvendégeinek
elõadásában
• December 30. csütörtök, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
A SÖNDÖRGÕ EGYÜTTES
KONCERTJE
Belépõdíj: 2300 Ft
Jegyek kaphatók: Tourinform Iroda
(Duna-korzó – Bercsényi utca sarok, a
„Gomba” mögött), tel. 317-965; 317966, az InterTicket országos hálózatában: www.jegy.hu
• December 31. péntek, 19 órától
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont
(Kálvária u. 16/c)
SZILVESZTERI PARTY
Vacsora, mûsor, zene, tánc, kivilágos
virradatig
Belépõjegy vacsorával (ital nélkül)
5000 Ft, vacsora nélkül 2000 Ft. Az
éjféli koccintásra és újévi falatkára
mindenki a Ház vendége
• December 31. péntek, 22–02
óráig
VÁROSI SZILVESZTER
A FÕ TÉREN
Utcabál, közremûködik: DJ Baly és
DJ Kaska. Éjfélkor köszöntõt mond dr.
Dietz Ferenc polgármester
• 2011. január 8. szombat, 18 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
ÚJÉVI KONCERT ÉS MECÉNÁS
DÍJ ÁTADÁSA

Közremûködik: Szentendrei
Kamarazenekar
Dancsó Diána és Korossy-Khail
Csongor – hegedû
Vezényel: Fenyõ Gábor

KIÁLLÍTÁSOK
KORONA ÉTTEREM (Fõ tér)
• Advent elsõ vasárnapjától az
év végéig az étterem ablakaiban az
alábbi mûvészek adventi témájú
alkotásai tekinthetõk meg: Deim Pál,
Krizbai Sándor (Alex), Aknay János,
efZámbó István, Kátay Mihály,
Georgios Tzortzoglou (Yorgos),
Balogh László, Margit Szabolcs,
Varga Ödön Tibor (Edmund), Holdas
György, Csató Máté, Tóth Eszter, Sz.
Varga Ágnes (Kabó), Winkler
Zsuzsanna, Eckensberger Lilian,
Szakács Imre, Kutlán András
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI
KLUBKÖNYVTÁR (Hamvas B. u. 6.)
• November 26. péntek, 16-20
óráig, 27. szombat, 9–19 óráig,
december 10. péntek 16–20
óráig, 11. szombat 9-19 óráig
KERÁMIA KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Használati és dísztárgyak, ékszerek,
apróságok kicsiknek és nagyoknak.
Mindenkit szeretettel várnak a
készítõk: Wass Kati, Gyimesi Anna
és Pálinkás Réka
• November 29. – december 23.
PISTYUR GABRIELLA
selyemképei
SZENTENDREI KÉPTÁR (Fõ tér 6.)
• December 10. – 2011. február
27.
KORTÁRSAINK sorozat
LUKOVICZKY ENDRE kiállítása
Megnyitó: december 10-én, pénteken 17.00 órakor A szentendrei
Új Mûvésztelepen élõ festõmûvész
közel ötvenéves pályafutásának elmúlt
három évtizedébõl válogatott mûveket
mutatja be az áttekintõ tárlat.
ERDÉSZ GALÉRIA DESIGN
(Bercsényi u. 4. )
• December 10. – 2011. január
20.
LUKOVICZKY ENDRE festõmûvész
kiállítása
V-8 USZODA ÉS SZABADIDÕKÖZPONT (Kálvária u. 16/C)
• November 9. – december 8.
GYÕRFI ANDRÁS és BORBÉLY
ISTVÁN festõmûvészek kiállítása
• December 9. – január 8.
ISTÓK BERNADETT
festõmûvész kiállítása
Megnyitó: december 12-én, 17
órakor
DALMÁT KÁVÉZÓ (Kmetty tér)
• December 4. szombat, 17 óra
SZAMÁRHEGYI ANZIX –
Adventi beszélgetés BENKOVITS
GYÖRGGYEL. Vetítés régi fotóiból,
kamara kiállítás akvarelljeibõl.
Beszélgetõtárs dr. Török Katalin.
Megtekinthetõ: december 10-ig
• December 11. – 2011. január 8.
Hamvas Béla Szentendrén megtalálja
a kutat. ALMÁSI GERTRÚD
festményei
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
AULA (Pátriárka u. 7.)
• December 17. péntek, 17 óra
AKVARELLEK III. – BENKOVITS
GYÖRGY kiállítása
Megnyitja: dr. Török Katalin
RÉGI SZENTENDREI
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
(Bogdányi u. 51. )
• December 13-ig
A DACHAU-I MÛVÉSZTELEP
KORTÁRS ALKOTÓI

