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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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104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
z., Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
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
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
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Megyei díjazottak

Tûzifára gyûjtünk

Pest Megye Önkormányzata december 3-án tartja
hagyományos megyenapi ünnepségét a Megyeházán. Ebbõl az alkalomból kitüntetéseket és díjakat
vehetnek át azok a személyek, illetve szervezetek,
akik/amelyek az év folyamán kimagasló munkát
végeztek a megyéért. 2010-ben Pest Megye Díszpolgárává dr. Hámori Józsefet (Budakeszi) választották.
A díjazottak között szentendreiek is vannak,
akiknek ezúton is gratulálunk az elismeréshez.

Szeretettel hívunk és várunk minden segíteni
szándékozót az idén ismét megrendezésre kerülõ
adventi krumpliebédünkre december 12-én, vasárnap 11 órától 14 óráig a központi ebédlõbe
(Szentendre, Bajcsy-Zs. utca 6.).
Ezen a rendezvényen minden kedves vendégünket
meghívjuk egy adag héjában fõtt krumplira, melyhez mi adunk vajat, teát, ásványvizet. Ha valaki
egyebet is kíván fogyasztani hozzá, például szalonnát, sajtot, bort, azt magának kell hoznia. Cserébe
azt kérjük, hogy az aznapi vasárnapi ebédre szánt
pénzt az ott kihelyezett perselybe dobja be. Az így
összegyûlt adományt a szentendrei rászorulók
tûzifa támogatására költjük.
Mindenkit szeretettel hívunk erre a jó hangulatú és
egyúttal nemes célú összejövetelre.
TOLONICS GYULA képviselõ
A szervezõk nevében

• Építészeti Nívódíj: SZABÓ FERENC és felesége,
valamint SZUROMI IMRE;
• Közmûvelõdési Díj: DR. TÖRÖK KATALIN;
• Tudományos Díj: SOMOGYI PÉTER;
• Pest Megye Környezetvédelméért Díj:
BÜKKÖS-PARTIAK BARÁTI KÖRE.

Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda a jövõ héten az alábbi
nyitva tartás szerint fogadja az
ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal:
december 10. (péntek):
8-12 és 13-16 óráig
december 11. (szombat):
a Hivatal zárva tart
Okmányiroda:
december 10. (péntek):
8-12 és 13-16 óráig
december 11. (szombat)
az Okmányiroda zárva tart
Köszönjük megértésüket és
türelmüket!

Érdekképviseleti
szervezetek
figyelmébe
A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése
értelmében az önkormányzatnak – a
lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésükre vonatkozó – helyi
rendelete megalkotása elõtt a bérlõk
és a bérbeadók településen mûködõ
érdekképviseleti szervezetének
véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetrõl a helyben szokásos módon
hirdetményt kell közzétenni, amelyben
határidõ kitûzésével fel kell hívni az
érdekképviseleteket véleményük
közlésére.

Ezúton hívjuk fel a T. Érdekképviseleti
Szervezetek figyelmét, hogy
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete december 9-i
testületi ülésén elsõ fordulóban
tárgyalja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletérõl,
valamint elidegenítésükrõl szóló
rendelet tervezetét, mely Szentendre
Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala hirdetõtábláján december
3-val kifüggesztésre került.
Kérjük, hogy véleményüket a
kifüggesztéstõl számított legkésõbb
10 napon belül írásban közölni
szíveskedjenek.
DR.

MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ
Szentendre Város Önkormányzata

A polgármester
programja
December 5. (vasárnap)
16.00 Adventi gyertyagyújtás a Fõ
téren a város pedagógusaival
és egészségügyi dolgozóival
December 6. (hétfõ)
14.00 Vezetõi megbeszélés
December 7. (kedd)
09.00 Pest Megyei Kistérségi Fórum
16.00 Hivatali Mikulás ünnepség
December 8. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
egyeztetés
16.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés
17.30 Weszelits András kiállításának
megnyitója a Polgármesteri
Galérián
December 9. (csütörtök)
09.00 Testületi ülés

Maradt az elnök
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége november 16-án a
gödöllõi Városházán tartotta meg
tisztújító közgyûlését. A döntés
eredményeképpen a MÖSZ elnöke
továbbra is Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere maradt,
aki 1991 óta tölti be ezt a státust.

Margarhetta Cukrászda
Görög u. 4.

TÉLI AKCIÓ
Sütemények elvitelre
és egész torták

-20%
szombat-vasárnap
• Alkalmi-, formaés fényképtorta-rendelést;
• bejglirendelést felveszünk

Tel. 06-30-940-2652
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Rendkívüli kistérségi
szülõi értekezlet a
cigányság részére
Városháza díszterem,
december 10. péntek
16 óra
A programot Szentendre Város
Önkormányzatával együtt az
Európai Civil Koordinációs
Egyesület szervezi hagyományteremtõ módon, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület és a
Kistérségi Iroda részvételével.
Elsõsorban a szakképzés, szakmunkásképzés iránt érdeklõdõ
gyermekek szüleit várjuk.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a kitörés egyik lehetõségét a
fiatalok, a gyermekek tanulásában, szakmai képzésében
látják, viszont nem rendelkeznek
elegendõ információval. Ehhez
kíván segítséget nyújtani a rendezvény, nem csak romáknak,
hanem más hátrányos helyzetû
családoknak, érdeklõdõknek is.
Ismertetésre kerülnek többek
között a hiányszakmákhoz kapcsolódó ösztöndíjrendszer igénybevételének lehetõségei. A rendezvény célja, megismertetni a
valóságos munkaerõ piacot, és
felhívni a figyelmet a jövõ szakember igényére, illetve a
hiányszakmákban elérhetõ
jövedelemszerzés, a családok
anyagi bázisának megteremtési
lehetõségeire.
Reméljük, hogy az érdeklõdõk
mennél nagyobb létszámban
megjelennek, és személyesen
teszik fel kérdéseiket az érintett
szakembereknek.

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

ANYÓS
KONYHA
KARÁCSONYI
ÜNNEPI MENÜ
Ne fáradjon, rendelje
meg nálunk!
Kocsonya, töltött káposzta, halászlé
4-5 sz. sült tál, gesztenyés
pulykamell, gordon blue
rostonsültek (hal, hús) rántott félék
(sajt, cukkini, hal, szárnyas)

DR. DIETZ FERENC
polgármester

TROMBITÁS GÁBOR
Megrendelést felveszünk dec. 22-ig

ECKE elnök

NÉMET VINCE

06-70/423-8601

CKÖ elnök

4

SzeVi

XXIV. ÉVFOLYAM 44. SZÁM

2010. DECEMBER 3.

1000 ÉV+

Közmeghallgatás 2010.

A laktanya csúf épülete azonban nem áll önkormányzati fennhatóság
alatt – fejtette ki válaszában a polgármester –, így közvetlenül nem
tehetnek semmit az ügyben. 2000 óta folynak a tárgyalások a két
tulajdonossal, eddig nem történt megállapodás. A közmeghallgatás
fõszereplõjévé lépett elõ Hidegkuti Gergely közlekedési és városüzemeltetési tanácsnok, ugyanis a közutak állapota rendszeresen
napirendre került az este folyamán. Késõbb kifejtette, Szentendrén
163 km úthálózat van, melybõl 50 km-t újítottak fel az elmúlt években. Emellett felmérték az utak állapotát, és prioritási sorrend
alapján végzik a felújításokat a továbbiakban.

November 23-án, kedden rendben zajlott le a szokásos év
végi közmeghallgatás. Ennek keretében dr. Dietz Ferenc
polgármester beszámolt a 2010-es év eredményeirõl, történéseirõl.

„A kitörés éve”
A beszámolóban ezzel az elnevezéssel illették az idei évet.
Meglehetõsen merész húzásnak tûnhet a jelenlegi belföldi- és
világgazdasági helyzetben, ám az önkormányzat lehetõségeit és
eredményeit figyelembe véve a városvezetés költséghatékonyan végzi munkáját. Az elmúlt évben felújítottak négy óvodát, fejlesztések
voltak a Gondozási Központban és a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában és Gimnáziumban. Az oktatás színvonalának emelését
pedagógus továbbképzésekkel, az úgynevezett TÁMOP-programmal,
míg a diákok pontos érkezését iskolabusszal kívánják elõsegíteni. A
közterület-fejlesztés mindig kemény dió, mert a város mind a huszonhatezer lakójának egyszerre kell megfelelni. Nem könnyû a
javítási és építési munkálatokat területarányosan elosztani, mérlegelni és kivitelezni. Sor került idén a pismányi játszótér megépítésére, a HÉV-aluljáró felújítására, a HÉV-állomás mögötti P+R
parkoló kialakítására, a Szerb utca felújítására és közúti karbantartásra.
Az egyik legégetõbb probléma az utcai hulladékgyûjtõk kihelyezésén
és kezelésén túl a pótlásuk. Ugyanis néhányan magántulajdonnak
vélik ezeket: leszerelik és elviszik. Az ehhez hasonló problémák
megelõzésére építették ki a térfigyelõ rendszert a városban. A 32+1
kamerából álló hálózat negyvenötmillió forintjába került a városnak,
de hatása máris érezhetõ: a rendõrség, a polgárõrség és a kamerák
egyesített munkájának köszönhetõen csökkent a vandalizmus, a
közterületi hangoskodás, kevesebb a szabálytalanság, és sok esetben
segítette már a helyi hatóság mûködését.
Szentendre fejlõdéséért hosszú távú projektek indultak: Fõ tér felújítása, az új köztemetõ építése, helytörténeti kiállítás és monográfia
létrehozása, a Duna-korzó fejlesztése, az árvízvédelmi védmû
megerõsítése.
Az egészségügyi szektor fejlesztésének keretében a HÉV-állomáson
elhelyeztek egy defibrillátort, és elérhetõvé vált a méhnyakrák megelõzésére szolgáló HVP-oltás, amit eddig százhatvanan igényeltek.
Hosszabb távú cél egy emeltszintû járóbeteg szakellátó központ
kialakítása is.
A környezetvédelem is szerves részét képezi a büdzsének. Átfogó
ökoprogram indult, egy pályázat keretében 384 lakás fûtéskorszerûsítése kezdõdött meg a Püspökmajor-lakótelepen. Idén is megtartották többek között a Föld napját, az Autómentes napot és a
Bükkös-patak takarítását.
A kulturális rendezvények sokszínû kavalkádjából csak néhány:
Esélyegyenlõségi képzés, a megérkezõk köszöntése és a francia-magyar testvérvárosi találkozó.

Köztisztaság, laktanya, utak
Ám a fentiek fényében még mindig van min változtatni. Ezt bizonyítja, hogy a jelenlévõ lakosok több témában tették fel kérdéseiket,
jelezték panaszaikat. Szóba került a város köztisztasága, a látványt
elcsúfító volt orosz laktanya épülete, a köztemetõ elhanyagoltsága,
parkolási és forgalmi renddel kapcsolatos problémák.

Utcai verekedések megelõzése
Napirendre került a mostanában megszaporodott utcai verekedések
megelõzése is. A felszólaló édesapa hevességét magyarázza, hogy fia
érintett volt egy ilyen incidensben. – Ha a rendõrség nem tud minket
megvédeni, megvédjük mi magunkat! – jelentette ki. Szülõk kb. 2530 fõs közössége úgy döntött, hogy ötfõs csoportokban járják majd az
utcákat a hétvégén, esténként. Dr. Dietz Ferenc polgármester óva
intette a lakosságot az önbíráskodástól. Kérte, hogy aki segédkezni
akar a közbiztonság erõsítésében, csatlakozzon a polgárõrséghez.
De minden jó, ha a vége jó: az egyik résztvevõ megköszönte az önkormányzati dolgozók munkáját és azt, hogy a több évtizedes ígérgetést
végre tett követte, és megvalósult az Egres-Barackos utak felújítása,
többen pedig felajánlották segítségüket a továbbiakban. Szentendre
város fejlesztése mindannyiunk érdeke és feladata. Ennek szolgálatában kommunikációs csatornák széles köre áll rendelkezésünkre,
mint a zöld vonal, zöld e-mail és a „Városháza házhoz jön” lakossági fórum. A lehetõség mindenki elõtt nyitva áll, éljünk hát vele!
DÓKA BALÁZS
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36 millió nevelésre
A szentendrei székhelyû Nyitott Kör Egyesület 36
millió forintos támogatást nyert európai uniós
pályázaton a helyi közösség fejlesztésére.
November 16-án, kedden délelõtt nyitották meg
hivatalosan a programot a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium tanintézményben.
A felavató ünnepélyen, a gyermekkórus éneke
után, Hajdu Gábor igazgató nyitóbeszédét
követõen dr. Török Balázs alpolgármester és
Meszlényi-Bodnár Zoltán, a Nyitott Kör Egyesület
elnökének közremûködésével felavatták a pályázat
megvalósulásáról tájékoztatást adó táblát.
Rendhagyó sajtótájékoztató keretében kisdiákoktól
hallhattuk, mit mondanak nekik az együttmûködés, a közösség- és csapatépítés kifejezések.
A pályázat keretében közel ötszáz, 7-17 év közötti
fiatal számára, összesen 14 szakkör indul

Madarászovi-program a Vasvári oviban
A Vasvári Pál úti tagóvoda
1995-ben csatlakozott a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület és a Xantus János
Természetvédelmi Oktató Központ szervezésében indult „Madarász-ovi” természetismereti
programsorozathoz. A környezeti nevelést segítõ oktató program tartalma, szellemisége,
módszertani ötletei szorosan
illeszkednek az óvodai környezeti neveléshez és a kompetencia alapú nevelési programhoz
(TÁMOP 3.1.4. - 08/1 - 20090018/ önkormányzati pályázat).
A program a közvetlen érzékszervi úton nyert tapasztalatszerzés,
kísérletezés, tevékenykedtetés, cselekedtetés módszerét alkalmazva alakít ki olyan szokásokat, viselkedési formákat, értékrendet,
amely meghatározó a természetes környezettel való harmonikus
kapcsolat kialakításában. Ez az élõlények szeretetét, tiszteletét, a
természet és az ember által létrehozott értékek megóvását, megbecsülését és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását jelenti.
Az óvoda az elmúlt években szülõi támogatásból tudott részt venni
a programokon. Ez évben a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Mûemlékvédelmi Bizottság által kiírt pályázaton nyert 196 200
Ft-ból három csoportunk élvezheti a „madarász-ovi” izgalmas
programjait.
Õsszel a gyerekek terepfoglalkozáson közvetlenül megismerkedhettek a madarak jellemzõivel, életével, majd madársimogatással
egybekötött bemutatón megtudhatták, miért is fontos a madarak
meggyûrûzése. Mindezt megelõzte egy vetítés, amikor az erdei
állatokról rendszerezhették eddigi ismereteiket és tanulhattak
újabbakat. A vadasparki kiránduláson láthatták a nagy testû állatok szokásait, simogathattak, etethettek szarvast, õzet. Hallgathattak szarvasbõgést, barcogást.
Tavasszal folytatódik a programsorozat, amikor a tavak élõvilágával, ökoszisztémájával és a tápláléklánc lényegével fognak megismerkedni a gyerekek egy visegrádi kiránduláson.
Köszönjük az önkormányzatnak a pályázati lehetõségeket és a
támogatást!
HODOLI TÜNDE tagóvoda-vezetõ
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Szentendrén és Zebegényben. A program ez év november közepétõl
másfél éven át tart tehetséggondozás, életvezetési tréning, színjátszás,
média- és képzõmûvészeti szakkör, valamint gépírás-programozás
témákban. A Szõnyi István Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészoktatási Intézmény Zebegényben,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Szentendrén lesz a tevékenységek központi
helyszíne. A pályázat célja, hogy a fiatalok ezeken
a különórákon olyan kiegészítõ tudást szerezzenek, amely segíti õket az önmegvalósításban, a
késõbbi elhelyezkedésben.
A Nyitott Kör Egyesület a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesülettel közel egy éve mûködik együtt,
melynek keretében fogyatékos fiataloknak tartanak színjátszó kört, ezzel hozzájárulva a szociális szféra áldozatos munkájához. A civil mozgalmak összefogásával a késõbbiekben is komoly
eredményeket érhetünk el egy komplexebb,
életképesebb társadalom kialakításában.
DÓKA BALÁZS

Tovább szépül a Barcsay
Folytatódik a 2009 õszén megkezdett parkosítási folyamat a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában. Akkor tanulók, szülõk és pedagógusok
összefogásával az iskola udvara virágba borult. Az egy évvel ezelõtt
kialakított udvar a késõbb telepített játszóterekkel együtt a mai napig
nagy örömet jelent az ide járó diákoknak.
Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával lehetõsége nyílt
az intézménynek arra, hogy „A virágos Barcsay” program keretében
tovább szépítse környezetét. Az elgondolást nemcsak esztétikai szempontok vezérelték, hanem az itt tanuló gyerekek testi épségének
megõrzése is.
Az iskola elõtt kialakított parkolóban a gépjármûvek rendszeresen
helytelenül állnak meg, és ezzel veszélyeztetik a reggel iskolába
igyekvõ tanulók testi épségét. Az intézmény tantestülete olyan
megoldást szeretett volna találni a problémára, ami összhangban van
a már korábban kialakított iskolaképpel. Így három virágláda kihelyezését találta a legmegfelelõbbnek arra, hogy megakadályozza a
szabálytalan parkolást a Barcsay elõtt. A ládákba ültetett színes
dísznövények vidám hangulata pedig már az iskola kapuja elõtt magával ragadja az arra látogatókat.
A virágládák kihelyezése mellett, a környezeti nevelést szem elõtt tartva, a rossz állapotú szemétgyûjtõk lecserélésére is lehetõséget adott a
környezetvédelmi alap 200.000 Ft-os támogatása. Az iskola egyik játszótere mellé, valamint a környezõ sportpályák szélére elhelyezett
kültéri hulladékgyûjtõk garantálják a tiszta és rendezett környezetet,
melyet az iskola minden tanulója a szülõkkel és az ide érkezõ
vendégekkel együtt élvezhet.

GYEREKEK

Egy sikeres múlt elõtt állva
A cím szokatlan vetületet ad olvasmányunknak. Honnan is nézzük akkor
most az eseményeket? Fogjuk keretbe
életünk közepét, azt az aktív és teljesítmény-igényes részt, ami az
iskoláskortól nyugdíjas korig tart.
Próbáljuk meg elképzelni, hogy egy
nagy szõnyeget rázunk, tisztítunk ki
úgy, mintha mindkét végét mi magunk fognánk. Egyik oldalán 1 éves
babák vagyunk, akiknek szülei sikeres,
boldog életet szánnak, a szõnyeg
másik oldalán pedig ugyanaz, de már
idõsödõ ember áll, aki ezt a sikeres és
boldog életpályát befutotta, s
kiegyensúlyozottan, még évekig ereje
teljében segítheti szeretett unokáját
egy hasonlóan boldog életút kiteljesítésben.
Ezek hosszú távlatok, de egyszer biztosan be fognak következni, hiszen
generációk láncolata fut évezredeken
keresztül, s mi mindannyian, egyesével, felelõsek vagyunk nemcsak önmagunkért és gyermekeinkért, hanem
Magyarországunk boldogulásáért is.
Ehhez pedig végre edzett képességekkel, biztos tudással és egészséges önbizalommal telt fiatalokat

kell nevelnünk, ahogy az NyugatEurópában már teljesen természetes.
Nyugaton már 50 éve mûködnek
képességfejlesztõ intézmények, s mi
sem természetesebb, mint hogy a
szülõk – teljes bizalommal a szakember irányában – már idejekorán
elkezdik építgetni gyermekük és
nemzetük jövõjét. Hasonlítsuk össze
Nyugat- és Kelet-Európa lelki, szellemi
és fizikális állapotát..
Hazánkban csak kb. 8-10 éve vezették
be az egészséges gyermekek képességfejlesztését, ami – lássuk be –
szinte negatív diszkrimináció a sérült
gyermekek több mint százéves fejlesztési hagyományával szemben. Az
egészséges gyermekeknek is lehetnek
olyan – laikus szemmel nem látható,
de a korai életszakaszban kitûnõen
fejleszthetõ – részképesség-területeik, melyek diagnosztizálásának és
fejlesztésének hiányában az egyébként magas IQ-val bíró gyermekek
nem bontakoztathatják ki a bennük
rejlõ lehetõségeket, s szellemük egész
életükben egy általuk ismeretlen, roppant mód feszítõ, frusztráló akadály
gátja elõtt toporog.

Több alsó- és felsõtagozatos, súlyos
diszlexiával, diszkalkuliával küzdõ
gyermek fejlesztõ pedagógusaként
elmondhatom, hogy a fentiek valós
tények. Ezek az értelmes gyermekek
már szavakba tudják foglalni azt a
keserû érzést, hogy
„– Tudom, hogyan kellene véghezvinni
a feladatot, de egyszerûen KÉPTELEN
vagyok rá!”

És sajnos én is ismerem azt a keserû
választ, amit erre adni lehet: „– Úgy
segítenék rajtad, gyermekem, hogy
képes legyél rá, de már ALIG lehet.
Késõ.”
Nekik még nem adatott meg a korai
diagnózis és képességfejlesztés lehetõsége. De itt vagytok Ti, a szõnyeg
elejét fogó 1-6 éveseink, elõzzétek
meg játszva a nehézségeket, s álljatok
egy sikeres múlt elé!

ZEKE ANITA

Ajándékozzon karácsonyra kedvezményesen játékos képességfejlesztést!

Korai képességfejlesztés • Iskolaelõkészítés
Tanulási nehézségek kezelése • Mérsékelt árak
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Gyertyagyújtás a Fõ téren
Három évre visszatekintõ hagyomány,
hogy advent vasárnapjain, délután 4
órakor a szentendrei lakosok összegyûlnek a Fõ téren elhelyezett nagy
adventi koszorú körül. A szokás szerint
minden vasárnap a város különbözõ
szervezeteinek képviselõi gyújtják meg
a koszorú gyertyáit.
Elsõ alkalommal Szentendre Város
képviselõ-testülete, a Polgármesteri
Hivatal munkatársai, valamint a szentendrei tûzoltóság, polgárõrség és a MH
Központi Kiképzõbázis vezetõinek
nevében dr. Dietz Ferenc polgármester
üdvözölte az egybegyûlteket. Miután megköszönte az óvodások ünnepi
mûsorát, beszédében utalt arra is, hogy ez a hagyomány még közelebb
hozza a lakosokat egymáshoz, növelve az összetartozás érzését. A
gyertya meggyújtása után pogácsával, meleg teával és forralt borral
kínálta az egybegyûlteket a Korona étterem tulajdonosa.
December 5-én a város pedagógusai és egészségügyi dolgozói nevében
Szántosi Judit, a Városi Pedagógiai Díj nyertese és dr. Mészáros Béla, a
Közegészségügyi Díj tulajdonosa gyújtják meg a koszorú második gyertyáját.

Jubileumi koncert
A Szent Cecília Kórus advent elsõ vasárnapján tartotta megalakulásának 75. jubileumi koncertjét a Péter-Pál templomban. Dr. Dietz Ferenc
polgármester ebbõl az alkalomból oklevelet ajándékozott a kórusnak,
amelyben Szentendre Város Önkormányzata nevében gratulált az
énekkar eddigi tevékenységéhez, és megköszönte azt a sok felejthetetlen élményt, amelyet tevékenységükkel szereztek az érdeklõdõ hallgatóknak.

BOTÁR EMIL
Területi
Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387
Mobil:
06209584389
E-mail:
emilbotar@t-online.hu

ADVENTI VÁSÁROK,
SZABADTÉRI
PROGRAMOK

STELLA ÉNEKEGYÜTTES
KONCERTJE
A belépés díjtalan

• November 28. –
2011. január 2.
ADVENTI VÁSÁR A
DUMTSA JENÕ UTCÁBAN
A belváros fõ utcája, az Aporhídtól a Fõ térig ünnepi díszbe
öltözik. Idén az evangélikus
templom elõtti téren is felállítanak egy betlehemet, a város
karácsonyfája a Fõ téren lesz.

• 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

• November 28. – 2011.
január 2.
Dumtsa Jenõ u.
HELYI TERMÉKEK ADVENTI VÁSÁRA
Szervezõ: Erdei Iskola
Alapítvány és a Zöldút projekt
• December 17-19.
Lázár cár tér
SZENTENDREI
KISKARÁCSONY
Jótékonysági adventi vásár,
programok
kicsiknek és nagyoknak.
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• December 4. szombat,
10–12 óráig
Püspökmajor Lakótelepi Klub
(Hamvas Béla u. 4–6.)
MIKULÁSNAPI
ÉS KARÁCSONYI
JÁTSZÓHÁZ

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

• 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 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 mesejátszókör feldolgozásában.
• 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 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 J. u. 7.)
„RONGYOS
ISTÁLLÓCSKÁBAN…”
Betlehemi hajlék készítése Papp
Kornéliával és Kertész Józseffel

VÁROS

LOKÁLPATRIÓTA

Karácsony szelleme 2010.
smét végéhez közeledik az
esztendõ. Most úgy tûnik,
mintha csak tegnap kezdõdött
volna el. Már égnek az adventi
gyertyák, emberekkel telt meg a
Fõ tér és a sétálóutcák. Mindenki
nézegeti a kirakatokat és az
ajándéknak szánt áruval feltöltött
bódésort. Hatalmas a felhozatal.
Bõr, fa, kerámia, féldrágakövek,
hajpántok, sapkák, kendõk, sálak
tömege. Ma ilyesfélék az ajándékok. Igaz, a „köznép” nem nagyon engedhet meg magának
mást. Sõt, egyesek szinte semmit,
még csekélységeket is csak aligalig. Aztán van a nem köznép, aki
nem csekélységeket vásárol. Sõt,
méregdrága holmikat, bundát,
ékszert, autót, mobiltelefont, utazásokat távoli tájakra, és lehetne
tovább sorolni a „karácsonyfa
alá” kerülõ ajándékokat.
Szentendre, mint tudjuk, nem
akármilyen város. Számos jelzõ
illeti meg a top 12-ben helyet
foglaló városunkat. „jó módú
város” és „de jó lehet ott lakni”
város, a „mûvészetek” városa stb.
Engem az utóbbi jelzõ hoz zavarba leginkább.

I

Ugyan mondja már meg valaki, az ember életének. Vagyis kellene,
hogy a szentendrei mûvészek jó hogy legyenek. De most valami
része hogyan éli ezt meg?
elromlott. Hiábavaló, múlandó,
Hol vannak a várost és mûvésze- értékvesztõ dolgok sokaságának
tet pártoló polgárok, akik az itt tornyai takarják el a karácsonyélõ és dolgozó mûvészekkel csak fákat. Szentendrén rengeteg tiszegy kicsit is törõdnének? Akik tességesen alkotó mûvész él. Nem
ilyenkor, karákapnak segítcsony elõtt, a viséget sehonnan.
Hol vannak a várost és
lágválság
köA közhiedelem
zepette belegon- mûvészetet pártoló polgárok, szerint mûvéakik az itt élõ és dolgozó
dolnának a mûsznek lenni jó
vészek helyze- mûvészekkel csak egy kicsit is dolog. Könnyû
törõdnének? Akik ilyenkor,
tébe?
és felhõtlen éleAlkotni – bármi- karácsony elõtt, a világválság tet feltételez a
lyen területen – közepette belegondolnának a felületes szemmûvészek helyzetébe?
csodálatos dolélõ számára.
log. Egy mû
Csekély számmegszületése
ban, fõleg az
szellemi, lelki és fizikai tényezõk idõsebb mûvészek szerény nyugközös nevezõje. A mûvészt, mi- díjból tengõdnek. A fiatalok nyuközben dolgozik, nem érdekli a gati példákból okulva már egyéb
múlandó világ, a Föld sara, a kiegészítõ foglalkozásokat ûznek.
pénzalapú haszonelvûség. Teszi a Ám a középgenerációs mûvészek
dolgát, ami elsõsorban nem nagy része, mivel még nem
önmaga miatt történik. Kövezi a nyugdíjas, de elhelyezkedni már
tökéletesedés irányába haladó nem tud, csak küzd a hétközutat, amely minden helyesen élõ napokkal, csekkek tömegével és a
ember segítsége lehet. Ahol min- kísértetként fenyegetõ ünnedennek megvan a helye, ahol a pekkel. Pedig ez a réteg az, amely
tartós értékek megbecsült részei minden tekintetben – szellemileg,

»

«

fizikailag, érzelmileg – a legmagasabb szinten áll. Ha kell, ellenszolgáltatás nélkül ad az alapítványoknak, iskoláknak és mindenhová, ahol segíteni kell.
Jó volna, ha végre a szentendrei
polgárok tisztes lokálpatriótaként
részt vállalnának a szentendrei
mûvészek nehéz sorsának enyhítésében. Valamikor Mednyánszky és Czóbel is „kortárs” mûvész
volt. Tudjuk, hogy tehetség dolgában Szentendre kivételes helyzetben van. Mondhatjuk, hogy az
egy négyzetméterre esõ intelligencia országos szinten itt a legnagyobb, és ebben a város minden
része érintett a lakóteleptõl Pismányig. De mitõl van az, hogy a
„civil”, nem mûvészek által lakott
„gazdag házakban” és kiemelt
területeken a mûtárgysûrûség
igencsak csekély? Nem foghatjuk
a múzeumok sokaságára, mert a
helyi lakosok nagy része múzeumba sem jár. Köztéri alkotások
pedig, amelyeket magukénak
érezhetnének, alig találhatók
városrészeinkben. A tárlatlátogató közönség nagyjából mindig
ugyanaz.
Jó volna, ha végre azok, akik
megtehetik, tennének is valamit a
kortárs mûvészet és mûvészek
boldog karácsonyáért.
PISTYUR IMRE

Adventi Ökumenikus
Kórushangverseny
Tíz évvel ezelõtt, 2000-ben rendezték
meg elsõ alkalommal ezt a kórushangversenyt, melynek célja Szentendre város egyházi fenntartású gimnáziumaiban mûködõ kórusok összefogása, az énekkarok kapcsolatának,
együttmûködésének segítése. A kórusok egyéni bemutatkozása mellett
hagyományosan valamennyi résztvevõ csatlakozásával 2-300 fõs
összkar is megszólal.

Szeretettel gratulálunk
édesapánknak, Szabó Lászlónak
és édesanyánknak,
Szabó Lászlónénak
(született Hortobágyi Amália)

50.

házassági évfordulójuk
alkalmából.

Idén új helyszínen, a Református
Gimnázium kápolnájában lesz a
koncert december 12-én, vasárnap
16 órától.

Vera, Zsófia valamint võik: Zoli, Laci
és unokáik: Gábor, Kata, Réka, Ági,
Péter, Andris és Zsófi

Résztvevõ kórusok: Ferences Gimnázium Vegyeskara, Péter-Pál Ifjúsági
Kórus, Református Gimnázium Kórusai, Református Kórus, Szent Cecília
Kórus és az egyesített Református
Kórus és kamarazenekar.

Antik lámpák - polgári
lakásba - gyûjteménybõl
eladók. Csillár, fali, asztali
lámpák eredeti állapot szerint
felújítva, újra vezetékelve.
Tel. 06-20-428-9221

A belépés díjtalan.
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XI. Levente Gála
November 27-én, szombaton este a Városháza dísztermében rendezték
meg a XI. Levente Gálát. Az idei koncert rendhagyó volt, tartalmilag
szakított az elmúlt évek hagyományaival. A hangversenyen olyan ifjú
muzsikusok léptek fel, aki az elmúlt tíz évben megkapták a tragikus
körülmények között elhunyt Fû Levente emlékére alapított Leventedíjat. A díj minden évben anyagi támogatást, szakmai elismerést és
ösztönzést nyújt egy arra érdemes végzõs zeneiskolás tanulónak. A díj
átadása jubileumához érkezett, ez év márciusában kapta meg a 10.
díjazott az elismerést.
Több szempontból öröm volt együtt látni és hallgatni a fellépõket.
Elsõként említeném a koncert magas szakmai színvonalát, melyhez
nem férhet kétség. Külön öröm az a tény, hogy többen közülük vissza is

tértek iskolánkba, immár tanárként, és valamennyien sikeresek zenei
pályájukon. A felkérésre mindannyian boldogan mondtak igent és
szeretettel emlékeztek vissza a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában
eltöltött idõkre, ahol annyi szeretetet és odafigyelést kaptak tanáraiktól.
A koncertet dr. Dietz Ferenc polgármester úr nyitotta meg és
megtisztelte jelenlétével az eseményt Zakar Ágnes képviselõ asszony, a
város Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke is. A koncerten felcsendültek adventi népdalok, J. Brahms, F. Chopin, C. Debussy, Farkas
Ferenc és F. Strauss mûvei. A fellépõ Levente-díjasok pedig Arany
Zsuzsanna, Eredics Salamon, Gazsu Enikõ, Grajzel Márk, Karajz Júlia,
Nagy Anna Ágnes és Tímár Sára voltak. Zongorán közremûködött Bóna
Ilona és Gyõrfi Laura.
Mindazoknak, akik eljöttek erre a hangversenyre, családias hangulatú,
meghitt, szép estében volt részük.
ZAKAR KATALIN a zeneiskola igazgatója

Zeneház
December 4-én szombaton 10 órától jön a Muzsikás Mikulás a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola nagytermébe. Szeretettel várom az
énekelni vágyó családokat hét év alatti gyermekeikkel! Bejelentkezés
nem szükséges. Bokorné Forró Ágnes, www.zenebolcsi.hupont.hu,
sziazenehaz@freemail.hu
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Dunazug táncház
A Dunazug táncháznak már az ötödik évadja zajlik havonta egy alkalommal a Barcsay Jenõ Általános Iskolában. A délután 5-tõl 7-ig tartó
aprók tánca szüneteiben kézmûves foglalkozások, mesemondás
gazdagítja a programot. Este 7-tõl 9-ig már nagyobb gyerekeknek és
felnõtteknek való muzsikát húz a Dunazug együttes, melyben Nagy
Koppány, Mocskonyi Péter, Kovács Géza és Nagy Zoltán játszik. A táncokat Jávor Csaba tanítja.
Novemberben a tõlünk 750 kilométerre fekvõ Gyimesközéplokról
érkeztek hozzánk vendégek. A Zerkula zenekar a két éve, 81.
életévében elhunyt legendás prímás, Zerkula János nevét vette fel. Az
ifjú zenészek még tõle tanultak meg muzsikálni, és vezetõjük, Lukács
István, Zerkula hegedûjén játszik. A csoportot Sára Ferenc hozta el hozzánk, aki életét a gyimesi népi hagyományok megõrzésének szentelte.
A következõ, december 11-i táncházban karácsonyi díszt készíthetnek az érdeklõdõk a kézmûves foglalkozáson.
Jövõ évben is szeretettel várjuk a táncoslábú és énekeskedvû fiatalokat
és kevésbé fiatalokat minden hónap második szombatján. A táncház
honlapján: www.dunakanyar.net/~himessoft/TANCHAZ igyekszünk
közzétenni a Szentendrén és környékén zajló egyéb táncházakat és
népzenei eseményeket is. Reméljük hogy sikeres és hosszú életû lesz a
Budakalászon novemberben elindult „Lenfonó” táncház is.
Köszönjük Szentendre Város Önkormányzatának, hogy anyagilag
támogatja rendezvénysorozatunkat.
KOREN TAMÁS

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

KULTÚRA

Szerelmes mesék
az életrõl
Beszégetés Kornis Mihály íróval a P‘Art Moziban megrendezésre kerülõ mesterkurzusa kapcsán.
ornis Mihály az elmúlt tíz
esztendõben nyolc könyvet
írt. Köztük két életfilozófiai
mûvet. Ezekben érthetõ stílusban
fogalmazza meg, hogy szerinte
miért jó élni, hogyan találja meg a
szemszöget, amivel észreveheti az
elõrevivõ dolgokat. Szentendrei
elõadássorozatának a Vígasztalások könyve és a Lehetõségek
könyve szolgál alapul. Egy bevezetõ elõadást tart errõl a P’Art
Moziban, majd terveink szerint
ezt háromrészes mesterkurzus
követi. Élettechnikát tanít.

K

A Lehetõségek és Vígasztalások valójában önvallomás
formájában
megfogalmazott
tanítások. Miért érzi fontosnak,
hogy tanító könyveket írjon?
Az ember nagyon egyedül maradt
ott, a tévé elõtt. Bajban vagyunk.
Túl a hatvanadik évemen szeretném átadni a tapasztalataimat
arról, hogy lehet megmenekülni.
Velem az történt, hogy rájöttem,
van kiút. Minden rajtunk múlik.
Az életünkhez való viszony dönti
el, értelmetlenül szenvedjük-e át
az életet, vagy szabaddá tesszük
magunkat és kapcsolatot találunk
a felsõbb erõkhöz. De szabaddá
tudjuk-e tenni magunkat? Elmondom, hogy szerintem mi ennek a
titka.
Nem csak olvasni lehet a
könyveit, de a mellékelt CDROM-on meghallgatható a saját
felolvasásásban a mû. A Nõk
Lapjában megjelenõ írásaival
százezrekhez szólt. Vígszinházi
estjein, a Katona Kamrájában,
vagy a Magyar Író Akadémián
nagysikerû elõadásokat tart. A
magas irodalmat mûvelõkre
nem jellemzõ ez a közvetlenség.
Ez nem kérdés, hanem dicséret
volt. Köszönöm, nem tudom,
megérdemlem-e. De én mindig is
nagyon személyes voltam. Azt
hiszem, a magam módján hívõ
ember vagyok. Gondolom, hogy
meg kell az embereket szólítani.
Mert minket is megszólít az élet.
Édesanyám engem rászoktatott
egész kicsi koromban, hogy
XXIV. ÉVFOLYAM 44. SZÁM

mindig mindent mondjak el. Most
már õ nem él. Nem mondhatom el
senkinek – ahogy írja Karinthy –,
elmondom hát mindenkinek.
Egyik nyilatkozatában azt
olvastam: ma már nincsenek
mesterek, mindenkinek magának kell önnön mesterévé válnia, minden itt van a kezünk
ügyében, maga szerint minden
lehetõségünk megvan hozzá...
Hogyan lehetnék én mester? Lehetne ez egy kérdés az elõadásait
követõ beszélgetésekben?
Persze. Ennek konkrét részleteirõl
és a praktikus tennivalókról szólnék a mostani bevezetõ elõadást
követõ kurzuson majd. A nyitó
elõadáson azt mondom el, hogy
Szerelmesen élj (ez egy írásom) és
hogy ez mit jelent. Hogy kell. Az
ezt követõ kurzus elsõ elõadásán
arról beszélek, hogyan teheti az
ember függetlenné magát – például rossz szokásaitól. Sikerült
20 kilót fogynom, és nem diétázom. Csak másképpen élek. Mert
másképp gondolkodom.
Mi lesz a kurzuson még?
A második elõadáson arról olvasok
fel és beszélek és beszélgetünk,
hogy van-e Isten. Vagy legyen?
Vagy ne legyen? A harmadikon
pedig a reményrõl mondanám el,
amit tudok. Hát van remény? Azért
kell remélni. És akkor van remény.
A többit meglátjuk.
LONDON KATALIN

2010. DECEMBER 3.
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„Véletlenül“
Weszelits András portréfotókiállítása december 8-án,
szerdán 17.30-kor nyílik
a Városháza Polgármesteri
Galériájában. Köszöntõt mond
dr. Dietz Ferenc polgármester,
megnyitja dr. Végh Károly
fotómûvész, irodalomtörténész.
A kiállítás megtekinthetõ
a hivatal ügyfélfogadási
idejében.

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

Ízig-vérig
Nõ vagyok!?
December 9-én, csütörtökön
18.30-kor a Dézsma Étterem
és Borozóban (Dézsma u. 2/B)
várnak szeretettel mindenkit
Füzes Fruzsina gondolatébresztõ beszélgetésére.
A belépés ingyenes. További
információ: 06-20-823-2025,
dunakanyarujrakezdes@gmail.
com.

Szentendre teremtett
világa
Fotókiállítás nyílik december
10-én, pénteken 18 órakor a
Barcsay Jenõ Általános Iskolában. Városunk teremtett világa, természeti értékei nem mutatkoznak meg minden idõben,
bárki elõtt. A kiállítás
Szentendre utolsó természetvédelmi területének világát
nyitja meg a látogatók elõtt, az
ökofolyosó látóhatárától mikro
varázsáig.
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Bihon Gyõzõ
kiállítása
Inno Art Mûhely Galéria,
november 20. – december 23.
Bihon Gyõzõvel még a Kortárs
Magyar Mûvészeti Lexikon szerkesztõi munkatársaként ismerkedtem meg. Akkor is megfigyeltem temperamentumos lényét,
amivel teljes mértékben belehelyezkedik alkotásának létébe.
Korai munkái még a figurativitás
jegyében születtek, de már akkor
érezni lehetett, hogy a környezet
megfogalmazásában, például a
háttér megmozgatásában a nonfigurativitás felé szeretne elmozdulni. A képsíkból a három dimenzió irányába nyitotta meg
igen izgalmas felületeit, hol
számítógépes alkatrészeket, hol
az elektronika más egységeibõl,
telefonokból, faxokból kiszerelt
formákat applikált akkor még
sötét földszínekkel kidolgozott
festményeire. A Guttman Galériában megrendezett egyéni kiállításán még inkább ezek a vásznai jellemezték munkásságát,
majd karikatúrákkal foglalkozott,
igaz, ezt a periódusát nem követtem intenzíven. Legutóbb Sopronban találkoztam újra Gyõzõ
festészeti világával. Örömmel
tapasztaltam, hogy a 2006-os
olaszországi utazásához kapcsolódó élmények mennyire megváltoztatták mind színvilágát, mind
látásmódját. A kép felülete kivilágosodott, textúrája nem az applikációk segítségével, hanem a több
vagy kevesebb festék felvitelével
válik rücskössé, érdessé. Míg
korábban a gyakoriak voltak az
önmagukba forduló alakok, befelé, illetve a föld felé vetette tekintetét, addig most messze elrugaszkodott a földfelszíntõl, a
légifelvételek jelentik munkái
kiindulópontját. Most, hogy lakóhelyén, Szentendrén kapott kiállítási lehetõséget, kézenfekvõ,
hogy munkáit az itteni festõiskolával, ezen belül is Barcsay
Jenõ alkotásaival hozzam párhuzamba. A Mester ugyancsak a
szántóföldek egymást váltogató
foltjainak madártávlatból szemlélt látványán keresztül jutott el
azokhoz a nagy méretû pannóihoz, ahol alakjait szinte geometrikus megfogalmazásban tagolta a kubisták több nézõpontú
tárgyábrázolását alapul véve.
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Bihon Gyõzõ is ehhez az absztrakcióhoz jut egyre közelebb úgy,
hogy a számítógépes képfelbontást is kihasználva tájai egyre
inkább pixelpontokká bomlanak,
az olasz tengerpart gondoláinak,
csónakjainak és vaporettóinak
kavalkádja a színes fotók kalibrálási mintáivá rendszerezõdik,
az ember által épített környezet
szigorú mértani rendje a katonai
képek rejtõzködõ zörejévé alakul,
arra kényszerítve a nézõt, hogy
két szemét együtt használva keresse a térbeugró modelleket a téli
táj havas foltjai között. Nekem

ezek a feladatok mindig óriási
nehézséget jelentettek – épp nemrég hívta föl a figyelmemet a szemész, hogy azért e kínkeserves
szenvedés, mert nem tanítottam
meg a két szemem az együttmûködésre! Elég érdekes tapasztalat ez, különös tekintettel arra,
hogy a szemem a munkaeszközöm! Gyõzõ képeit azonban nagy
élvezettel fürkészem, és örülök e
geometrikus absztrakt kitérõnek!
Önöket is csak biztatni tudom a
képzeletbeli utazásra Szentendrétõl Sienáig.
FALUDY JUDIT

KULTÚRA

Teljesen elfogult elõszó egy kiállítás megnyitójához
nnek a dolgozatnak a megértéséhez tudni kell, hogy a
második házasságomban
élek; egyik jobb, mint a másik.
Szeretetben él az egész nagy
családom, egy após, két anyós,
két feleség, négy lány, két võ.
Feleségem valaha az AGY Iskola
választmányában vállalt feladatot, errõl Jenõ barátom referált,
telefonon sorolva az új tagok névsorát. Még most is hallom a
hangját, ahogy mondta: „és
Farkas Bori, tudod, az Ádám
lánya…”
Bori úgy lépett be az életembe,
mint egy angyal. Porig voltam
sújtva erkölcsileg, fizikailag és
anyagilag, amikor megismertem,
és rádöbbentem, hogy itt valami
nagy dolog készül, mindennek
dacára a legjobb formámat kell
mutatnom. Ez a színjáték egy
darabig ment, aztán összeomlottam – Bori viszont tökéletesen
tudomásul vette, milyen helyzetben vagyok (voltam akkor), és
úgy alkalmazkodott ahhoz a dühhöz, bánathoz, agresszivitáshoz,
depresszióhoz, szóval mindahhoz, ami bennem volt, hogy
napok alatt beleszerettem. Ebben
az idõszakban tudtam meg, hogy
nemcsak gyönyörû és bájos,
hanem mûvész is, csakúgy, mint
szülei és húga. Textillel dolgozik,
és egészen eredeti, megkapó dolgokat alkot – kész mûveket és
azok fotóit mutatta, az elõbbieket
sikerült eladnia, csak a fénykép
maradt.
Jó darabig nem dolgozott, el
voltunk foglalva egymással és a
jövõnk felépítésével, de eljött
közös életünk elsõ kiállításának
az ideje. A Barabás Villában egy
komplett terem jutott Anikó
asszony (Bori édesanyja, Rákosy
Anikó festõmûvész – bár ez a
megjegyzés nyilván felesleges egy
szentendrei újságban) festményeinek, és egy másik az én
Boriskám ágytakaróinak és
patchworkjeinek. Akkor még nem
fogott meg igazán maga a munka,
amit végez, a kiállítás berendezésekor döbbentem rá, mit
jelent az alkotás Bori számára.
Abban a pillanatban, amelyben
éreztem, hogy miképpen reagál
arra, hogy a mûvei elrendezésében elkötelezetten a segítségére vagyok – akkor már ki
tudja, hányadszor – újra beleszerettem.

E

Négy éve már, hogy van hol
kényelmesen dolgoznia, elég nagy
a ház, amelyben lakunk. Nekem
egy irodaszoba jutott, közvetlen
mellette van Boriskám mûhelye.
Rajzolgat, varr, vág, néha közben
szólít; nincs az a probléma, amit
ott ne hagynék, ha kérdez. Jó-e
így, kellõen harmonikus-e úgy,
elég lesz-e az anyag – segíthetek
számolni, nézni, látni. Varázslat,
ami egy fallal odébb történik –

nyezetének nemcsak szép és
hasznos, de megnyugtató részévé
is válik. Az enteriõr szó még lelki
értelmében is a kiegyensúlyozott
belsõ állapotot jelenti az õ mûveinek közelében, a Bori alkotásai
által módosuló környezetben.
Jó, tudom, hogy az olvasó számára ez így tökéletesen elfogult
véleménynek hangzik, hiszen egy
szerelmes férj írta le. Én ezt a
boldogságot
bizonyosságként

Jótékonysági koncert
sérült gyermekekért
A Gézengúz Alapítvány az Óbudai Önkormányzat és az Óbudai Társaskör segítségével
jótékonysági koncertet szervez
hat súlyosan, halmozottan
sérült gyermek napközbeni,
összetett ellátása érdekében
december 11-én, szombaton
19:30-kor. Fellép az Óbudai
Danubia Zenekar, vezényel
Héja Domokos. Házigazda:
Szalay Kriszta színmûvésznõ.
Az est programja
Mozart: F-dúr divertimento
K. 138
Chopin: Esz-dúr noktürn
Mozart: Kis éji zene K. 525
Grieg: Lírai darabok – részletek
Belépõjegyek 5000 Ft, 3000 Ft,
2000 Ft áron az Óbudai
Társaskörben és a
www.jegymester.hu oldalon
vásárolhatók.
www.gezenguz.hu

Adventi zenés áhítat
December 3-án, pénteken 18
órától zenés áhítatot tartunk
a szentendrei evangélikus
templomban (Bükköspart 2.),
amelyen a Stella énekegyüttes
többek között Bach, Josquin,
Schütz, Monteverdi mûveit
énekli. Szeretettel várjuk az
adventi elcsendesedésre
vágyókat!

amíg én pénz- és üzleti ügyekbe
merülök, õ a csodák világába hív
át; pár lépés csak, és láthatom, mi
készül vagy mi lett immár kész.
Elképesztõ változás, az üzlet minden gondjából a harmónia és a
szépség világába átlépni; nekem
pár lépés csak. Másodpercek telnek csak el, míg felállok a
számítógéptõl és belépek Boriskám mûhelyébe: ott állva egy
pillanat alatt megerõsödik bennem az a tudat, hogy a boldogság
egy folyamat.
Higgyék el – nem mindennapi
tudni ezt. Én tudom. Nagy érzés.
Amit Bori alkot, az szerintem a
harmóniára vágyó ember kör-

élem meg, de mégis – mivel a férje
vagyok – olykor tamáskodom.
Ezek miatt a kétségek miatt
kérem és biztatom Önöket, hogy
jöjjenek el és gyõzõdjenek meg
arról, hogy botorság-e, amit írok.
Kérem, mondják meg, elfogult
vagyok-e vagy sem! Döntsék el
Önök: a szerelem vak-e, vagy Bori
valóban olyan kiváló mûvész-e,
mint amilyennek én látom?
December 11-én délután várom
Önöket a Péter Pál Galériában.
A többit majd személyesen.
Lejegyezte:
CJ
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HIRDETÉS
ÁLLÁS
Lehetõleg autóval rendelkezõ hölgyet (esetleg friss nyugdíjast)
keresünk januártól, aki segít rendben tartani háztartásunkat, és
vigyázz gyermekünkre. Kb. 3-4
órás elfoglaltság minden nap a
délután, illetve a kora esti órákban.
Jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk: 06-70-383-8322.
Gyakorlott kézilányt keresek,
idõnként pultba is, 4 órára, 50
éves korig. Tel. 06-20-342-9292.
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe. Tel. 06-30-949-9169.

ÁLLÁST KERES
Fiatal, leinformálható nõ heti rendszerességgel 6-8 órás takarítást,
alkalmanként gyermekfelügyeletet
vállal. Tel. 06-20-551-6559.

Kétszobás, bútorozott lakás kiadó
Szentendrén 2 fõ részére. Tel. 0620-537-4193.

Ikerház: nappali + 3 szoba, gondozott kerttel eladó. Tel. 06-30-8767934.

Füzesparkban kétszobás lakás
kiadó hosszú távra. Tel. 06-20425-9665.

Püspökmajoron 64 nm-es, nappali
+ 3 hálószoba, téglalakás eladó
19,1 millió Ft-ért. Tel. 06-30-8767934.

Szentendrén fiatalos kislakás kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-3640.

LAKÁS, INGATLAN
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,

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.
Füzesparkban 57 nm-es, erkélyes
lakás eladó. Tel. 06-30-876-7934.
Szentendrén, jó helyen
masszív, de felújítást igénylõ,
nagy, egyemeletes lakóház
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300419, rögzítõ, visszahívjuk.

Sztaravodai úton, 80 nm-es lakás
kiadó 70 ezer Ft + rezsiért. Tel.
06-70-389-5275.
Szentendrén 3 szobás, teraszos, I. emeleti lakás belvárosban, garázs- és kerthasználattal kiadó. Tel. 06-20-487-3991,
06-20-367-9361.
Pismányban, a 11-es fõúttól 900
m-re panorámás, 120 nm-es ház
kiadó vagy eladó a tulajdonostól.
Tel. 06-70-322-4698.
Szentendrén, Pismányban, új
építésû 55 nm-es önálló ház kocsibeállóval, fedett terasszal,
kertrésszel elsõ bérlõnek hosszú
távra kiadó. Tel. 06-70-421-2090.
Szentendrén új, kis családi ház
kiadó. Tel. 06-30-629-8606.
Szentendrén, a Rózsa-közben, a
fõiskolával szemben 2,5 szobás,
teljesen felújított, légkondicionált
lakás különálló garázzsal,
igényesnek, évekre kiadó. Tel. 0630-355-7458.

Szentendrén, a fõúttól 800 mre 75 nm-es+tetõtéri lakóház,
szép udvarral 23 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

fa nyílászárókat. Tel. 06-20-5143333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

OKTATÁS

Szentendre belvárosában garázs
eladó. Tel. 06-30-203-9193.
Szentendrei házra vagy min. 80
nm-es lakásra cserélném Budapest
II. Kis Rókus utcai, I. emeleti, 65
nm-es, felújított lakásomat értékegyeztetéssel. Tel. 06-30-4152943.
Eladó Szentendrén, a Bükkös-parton 185 nm-es, 5 szobás családi
ház. Irányár: 49 millió Ft. Tel. 0630-621-2626, du. 17 óra után.
Szentendrén, a Kossuth Lajos
utcában önálló, 18 nm-es garázs
eladó. Tel. 06-30-375-8349.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS! Tel.
06-30-717-0833. www.ingatlankincstar.hu

EGÉSZSÉG

KIADÓ LAKÁS

Zongoraszállítás, költöztetés. Tel.
06-30-509-2284, www.koltozesmaskepp.hu.

Gyógyfürdõ közelben,
Mezõkövesden 400 nöl-es
szõlõ, villannyal, vízzel nyaralás
célra is 200 ezer Ft-ért
ELADÓ. Tel. 06-30-299-0376.

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

Stresszoldó tanfolyam indul
december 6.-tól, minden hétfõn
Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.
Érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.
Klasszikus gitár tanár tanítványok
jelentkezését várja Szentendre
belvárosában. Tel:20/5911161.

ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESEK. Tel. 06-30-8767934.
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.

SZOLGÁLTATÁS
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.

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

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

www.delfintréning.hu,
delfin@delfintrening.hu, 06-30659-0589, Lõcsei Fanni.

A Teátrum
buszparkolóban
pavilon kiadó
karácsonyi
árusításra.
Telefon:
06-20-665-3685.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

Szentendre,
Bükköspart 33.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

Nyitva: hétfõ-péntek 8-18-ig,
szombat 8-14-ig

TÁRSKERESÕ

A régi Filléres helyén
új arculattal, házias, olcsó
ételekkel várjuk kedves
vendégeinket

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

NAPONTA VÁLTOZÓ KÍNÁLAT

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.
Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B
szám alatt.
Tel. (26) 319-957, este.

16-TÓL 18 ÓRÁIG
KÉSZÉTELEINKET 50%-OS
ÁRON KÍNÁLJUK

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

www.oazisingatlan.hu

EGYÉB
Ezoterikus szilveszter
Salgóbányán, a Medves Hotelben
december 31-tõl január 2-ig.

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

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

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
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Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.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

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft
MOZIMÛSOR
MOZIMÛSOR
december 1. szerda
17:00 A PADLÁSON (76’)
18:30 DUMAS (105’) kh.:
12 év
20:15 HÉTMÉRFÖLDES
SZERELEM (101’) kh.:16
21:55 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’)
december 2. csütörtök
17:00 MONSIEUR
IBRAHIM ÉS A KORÁN
VIRÁGAI (94’) kh.:12
18:35 NÖMADAK TX (89’)
20:05 SEJTCSERÉS
TÁMADÁS 103’kh.: 12
21:50 GENEZIS (81’) kn.
december 3. péntek
17:00 ÉN, PÁN PÉTER
(106’) kn.
18:00 AJURVÉDA
(kisterem)

18:45 DUMAS (103’)kh.:12
20:25 MISS POTTER (92’)
22:00 NÖMADAK TX (89’)
december 4. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL KARÁCSONYI CSILLAG
15:00 FILMMEGLEPETÉS
A KICSIKNEK (kisterem)
15:00 AZ ÕRZÕK
LEGENDÁJA (100’) kh.:
12 év
17:00 A PADLÁSON (76’)
18:30 FRIDA 118’
20:30 EROS (104’) kh.:16
december 5. vasárnap
14.30 BAMBI 2 - BAMBI
ÉS AZ ERDÕK HERCEGE
15:45 AZ ÕRZÖK
LEGENDÁJA (100’)12 év
17:30 MISS POTTER (92’)
kh.:12
19:15 SEJTCSERÉS
TÁMADÁS (103’) kh 12 év
21:00 GENEZIS (81’) kn.
december 6. hétfõ
15.30 BAMBI 2 - BAMBI
ÉS AZ ERDÕK HERCEGE
(73’) kn
16.30 BABUSGATÓ vezeti: Lázár Enikõ

17:00 A PADLÁSON (76’)
18:30 CSEH TAMÁS Film
(80’)
19.50 SZELLEMÍRÓ (128’)
22:00 GENEZIS (81’)
december 7. kedd
16:00 A PADLÁSON (76’)
17:30 DUMAS (105’) kh.
12
19:15 A SIVATAG
VIRÁGA 120’
21:15 KUBRICK MENET
(86’)
december 8. szerda
NÉMET FILMNAP –
MAGYAR FELIRATTAL
17:00 SOPHIE SCHOLL AKI SZEMBESZÁLLT
HITLERREL (120’) kh.12
19.00 EPSTEIN
ÉJSZAKÁJA (82’) kh: 12
20:30 A MÁSOK ÉLETE
(137’) kh.: 16 év
december 9. csütörtök
17:00 CSEH TAMÁS Film
(80’)
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: PIAF (140’)
kh.12 év (DunaP’Art
Filmklub)
21.00 EROS (104’) kh.:16

ELÕADÁS
ELÕADÁS

Ifj. Tóth Aladár kiállítása. Megtekinthetõ
minden nap 10-tõl 17 óráig.

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
December 3. péntek, 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ III.
– DÉLI-URÁL ÉS ÉSZAKKAZAHSZTÁN
Beszámoló a napjainkban zajló
történelmi jelentõségû ásatásokról!
Dr. Csáji László Koppány elõadása
December 10. péntek 18 óra
AZ ÚJ EGÉSZSÉGSZEMLÉLET
TUDOMÁNYOS ALAPJAI
prof. dr. Szigetvári Iván elõadása
Dalmát Pince
Bartók Béla u. 8.
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.

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
Art-Decor Galéria
Bercsényi u. 3.
December 3. péntek, 16 óra
OPUS NIGRUM

Dózsa Gy. út 8.
(26) 505-042
6-án, hétfõn
17 órakor
MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Helyszín: étterem

P’Art Mozi Duna-korzó 18.
December 13. hétfõ, 18:30
PARAFRÁZISOK
Kemény Zoltán grafikusmûvész kiállítása

KONCERT
KONCERT
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
A SZENTENDREI KULTURÁLIS
KÖZPONT PROGRAMJA

KIÁLLÍTÁS
KIÁLLÍTÁS

Helyõrségi klub
decemberi
programjai

Korona Étterem Fõ tér
ADVENTI ABLAKOK
Az étterem ablakaiban az alábbi
mûvészek adventi témájú alkotásai
tekinthetõk meg advent végéig: 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

December 11. szombat, 20 óra
DMH Barlang, Duna-korzó 11/A
INTIM TORNA ILLEGAL
KONCERT
Belépõjegy: 600 Ft

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.

Szeretettel várjuk kávézónkban, ahol egy pillanatra
belekóstolhat a török kávéházak hangulatába,
egy kellemes vízipipa társaságában.
Török tradicionális és magyaros ételeket, édességeket
szolgálunk fel.
Vállalunk családi, baráti rendezvényeket 50 fõig
különtermünkben.

7-én, kedden
15 órakor
ULTIVERSENY
NYUGDÍJASOKNAK
Helyszín: étterem

Keleti Kávézó
Pomáz, Beniczky u. 63.

(Pomáz Fõ utcája • Rákos pince)
Asztalfoglalás: 06-26/325-355
Nyitva: H-P 16:00-24:00 Szo-V 12:00-24:00

14-én, kedden
15 órakor
ADVENTI HANGVERSENY
ÉS ÉVBÚCSÚZTATÓ
Közremûködik a MH
Központi Kiképzõ Bázis
zenekara és az Ezüstfény
együttes
Helyszín: étterem

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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SPORT

között lesz. Megközelitõleg 1000
versenyzõ érkezik Európa 45
országából, s 60-80 tévéállomás
és körülbelül 200 újságíró tudósít
a rangos eseményrõl. Az MTV lesz
a mûsor gyártója, õ adja tovább a
kb. 20 kameraállásból készített
képeket. A sajtóközpontot a konferenciatermünkben rendezzük
be. Becsléseink szerint a rendezvény idején legalább 5000
látogatónk lesz. A vendégeket a
két budapesti Ramada Hotel szállásolja el, az étkezést pedig a
Jászárokszállási fogadó biztosítja.

Skanzenfutás
A
napokban meglepõ bejelentésre kaptam fel a fejem –
az Európai Atlétikai Szövetség lisszaboni ülése a 2012-es
Mezeifutó Európa Bajnokság rendezését a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumnak ítélte. A hír
hallatán rögtön felötlött bennem
számos, az áttelepített mûemlékek épségét, s magát a lebonyolítást érintõ kérdés. Ezeket tettem
fel dr. Cseri Miklósnak, a Skanzen
fõigazgatójának.
Kinek az ötlete volt a bajnokság itteni megrendezése?
Két évvel ezelõtt a múzeumban
helyt adtunk egy tájékozódási
futóversenynek, ami jól illeszkedett egyik üzenetünkhöz, az
egészséges életmódra neveléshez.
Ennek jegyében adjuk ki a futóbérleteket is, amit már több mint
kétszázan vesznek igénybe! A
futóverseny egyik résztvevõ-szervezõje, Hirt Károly, akkor a
MASZ-elnökségének tagja, keresett meg, hogy mit szólnék ehhez
az ötlethez. Nekem elsõre megtetszett, s hamar közös hangot találtunk. Sikerült azzal lenyûgöznöm
õt, majd az Atlétikai Szövetség
elnökségét, a Gyulai fivéreket is,
hogy meglehetõsen tájékozott
vagyok az atlétikában – fiatalkoromban,
versenysportolóként
ugyanis nagy Népsport-olvasó
voltam. Többszöri megbeszélést
követõen az elnökség is kijött
hozzánk a konkrét dolgok
egyeztetésére.
Melyek voltak ezek?
Hirt Károly megkomponálta a
pályát, amit ki is jelöltünk rögtön.

A pálya a nagyréten, a fogadó
elõtti nagy placcon megy át, majd
a vasúton és a mûúton, be a
házak közé.
Mi volt a pálya kijelölése
utáni következõ lépés?
Õk is, mi is, megírtuk a pályázatot. A pályázat beadása úgy történt, hogy a MASZ és az SZNM
együttesen kérte a rendezés jogát.
Ilyen még nem volt, hogy egy
múzeum pályázzon meg egy ilyen
rendezvényt. Februárban magam
is jártam Lausanne-ban, amikor
is megismerkedtem az ellenfelekkel. Egy spanyol, egy lengyel
és egy török kandidáló volt, de az
idõk folyamán a magyarokon
kívül mindenki visszalépett, Májusban jött hozzánk egy delegáció: átnézték a területet, majd elmondták kifogásaikat, tanácsaikat és elvárásaikat (a futómezõnek például kõmentesnek kell
lennie). Ezután következett a
végsõ pályázat elkészítése, majd
elérkezett november ötödike,
amikor is egy prezentáció után
egyhangú szavazással megkaptuk a rendezési jogot.
Minek köszönhetõ, hogy a
Skanzen lett a „befutó”?
Részben annak, hogy a Gyulai
testvérek, Miklós és Márton –
apjuk Gyulai István, népszerû TVriporter évekig volt a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség nagyhatalmú
és igen tekintélyes fõtitkára –
igen komoly lobbierõvel bírtak,
másrészt mindenkit lenyûgözött
az a lehetõség, hogy ez a verseny
egy Skanzenban lehet. Ilyen
ugyanis még nem volt.

Dr. Cseri Miklós

Ez az újszerû helyszín azonban igen sok szokatlan feladatot is jelent a múzeum számára.
Nagy feladat lesz, de szeretem a
kihívásokat. A fogadó elõtt meg
kell építeni egy 100 méter széles
start-cél szakaszt, egy 4000 fõs
lelátót, s töméntelen mennyiségû
sátrat, pavilont a különbözõ feladatok számára (öltözõ, melegedõ, gyúró, doppingvizsgálatok,
orvosi ellátás, fellebbezés, versenybírók).

RAPPAI ZSUZSA

Hogyan tudják a futópályát
úgy kiépíteni, hogy a múzeumi
épületek között biztonságosan
elférjen?
A futópálya a célegyenes mintegy
50 métere után leszûkülhet 5-7
méter szélesre, melyet kordonok
jelölnek. Ezért fér el a házak
között, anélkül, hogy bármit is el
kellene bontani. A mûút és a
vasút fölött fahidak vezetnek
majd át, amit mûfû fog borítani. A
különbözõ korosztályok és nemek
hatféle távban indulnak: az 1500
métertõl a 10 000 méterig.
Mikor rendezik a bajnokságot?
A verseny 2012. december 5. és 7.

Nyert mérkõzés után, rangadó elõtt
29-23-ra nyert a szentendrei férfi kézilabda válogatott a Várpalotai Bányász csapata ellen. A félidõben
16-9-es eredménybõl Perényi 10, Boros 4, Kónya 4, Bán 3, Hajdu 3, és Soproni 2 góllal vette ki a részét.
Küzdelmes, jó elsõ félidei játékkal magabiztosan nyert a hazai csapat. A jó kapusteljesítmény mellett
Perényi eredményes játéka emelkedett ki.
Szintén nyert a Szentendre KC a Dunaújváros ellen 32-39-re. Ezen a meccsen a góllövõk a következõk
voltak: Boros (8), Bán (7), Hajdu (6), Perényi (5), Kónya (4). Kiemelkedõ támadójáték, szellemes akciók
jellemezték a csapatot, amely már a félidõben is 18-11-re vezetett. Különösen a belsõ hármas és a beállós játék volt eredményes.
December 4-én, szombaton este hatkor a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a Gyõri ETO ellen folytatódik
a megmérettetés. Nagy küzdelem várható, amelyre minden érdeklõdõt és szurkolót szeretettel vár a
csapat.
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A megrendezés lehetõsége
nagy elismerést jelent a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak
számára, de milyen hozadéka
lesz ezen felül?
Óriási reklámlehetõséget jelent
nekünk, hiszen futás közben
láthatja majd a világ a Skanzent,
az egyes tájegységeket, a házainkat, ugyanúgy mint a Tour de
France-on. S mivel decemberben
lesz, nagy lökést adhat az idén
beindított téli nyitva tartásunknak is.

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

