VÁROS
Ünnepi nyitva tartás a városházán

Tûzifára gyûjtünk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal és
az Okmányiroda az ünnepekre való tekintettel a karácsonyi munkarendváltozás során és a két ünnep között
(december 10-11-én, valamint december 24-31. között)
az alábbi nyitva tartás szerint fogadja az ügyfeleket.
December 24. (péntek): munkaszüneti nap
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
december 10. (péntek): 8-12 és 13-16 óráig
december 11. (szombat): a Hivatal zárva tart
december 27. (hétfõ): 13-17 óráig
december 29. (szerda): 8-12 és 13-16 óráig
december 28., 30. és 31. (kedd, csütörtök és szilveszter napja): nincs ügyfélfogadás
December 27-én és 29-én ügyeleti rendben mûködik a
hivatal, ezért ezeken a napokon csak halaszthatatlan
ügyeikben tudunk a segítségükre lenni!
OKMÁNYIRODA:
december 10. (péntek): 8-12 és 13-16 óráig
december 11. (szombat): az Okmányiroda zárva tart
december 27. (hétfõ): 8-12 és 13-17 óráig
december 28. (kedd): 8-12 és 13-16 óráig
december 29., 30. és 31. (szerda, csütörtök és szilveszter napja): nincs ügyfélfogadás
A december 13-i és december 20-i héten az általános
ügyfélfogadási rend szerint várjuk ügyfeleinket.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala és munkatársai nevében békés Karácsonyi Ünnepeket és nagyon
boldog új esztendõt kívánunk!

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

DR.

MOLNÁR ILDIKÓ

címzetes fõjegyzõ

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra

Szakrendelések új helyen!
Tisztelt Betegeink!
Értesítjük Önöket, hogy intézményünk átépítése miatt egyes szakrendeléseink átmenetileg elhelyeztük:
• a BÕRGYÓGYÁSZATI szakrendelés a Kanonok u. 1. szám
alá költözött;
• az ORTOPÉDIA, REUMATOLÓGIA, FIZIOTERÁPIA,
GYÓGYTORNA ÉS A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
BOLTJA a „Fehérházba” (Dunakorzó 18., bejárat az épület AGY
Tanoda felõli oldalán) költözött.
A rendelési idõk változatlanok.
DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
intézményvezetõ

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
30-60 m2 hasznos alapterületû,
Szentendrén található lakóingatlan
beszerzése céljából.
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján
vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2011. január 4. 8.30 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-341
és 20/980-9071
E-mail: doka@ph.szentendre.hu

TUTTI

1001 aprócikk
Szentendre, Vasúti villasor 1.

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!

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

www.szevi.hu
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Pannónia: Kutzmog József fõt.
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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

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
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SOS

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., T. 310-828)
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár (Paprikabíró u.
1/A., T. 310-868)
Minden szerdán Vasvári
Patika (Sas u.10., 312-825)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. u.
20., T. 500-398
dec. 10. pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár (Attila u.
23., T. 319-354)
dec. 17. 24. 31. pénteken
Ulcisia Gyógyszertár (HÉV-nél,
Dózsa Gy. út 1. T. 500-248)
dec. 24. és 31. pénteken az
Ulcisia Gyógyszertár 8-16-ig
nyitva, utána ügyeletes szombat
reggel 8 óráig
A többi gyógyszertár 8-13-ig
nyitva
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig
dec. 11-12. Pismány
Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11.
T. 505-779)
dec. 18-19. Városi
Gyógyszertár (Kanonok u. 3., T.
310-487)
dec. 25-26. Vasvári Patika
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

EGÉSZSÉG-DÍJ 2010.

A dohányzás kategória gyõztese a visegrádi Dunakanyar Erdei Általános
Iskola. A díjat november végén vették át az iskola tanárai és tanulói
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SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS
Új sportügyvezetõ
Lemondott Boros Iván, a Szentendrei Sportcélú Kft.
eddigi ügyvezetõje. Helyére a városi képviselõtestület november 22-i rendkívüli ülésén Dombay
Zsoltot választotta. A helyi sportlétesítmények
üzemeltetésével és fejlesztésével foglalkozó cég
vezetõjének megbízása határozatlan idõre szól,
díjazása a mindenkori minimálbér összegének felel
meg.

Dobogókõi tréning képviselõknek
és hivatali vezetõknek

Jövõre is lesz városi bál
Hagyománnyá vált Szentendrén, hogy minden év
januárjában megrendeznek egy olyan eseményt,
amely – a szórakozáson kívül – a jótékonykodásra is
kiemelt figyelmet fordít. A Szentendrei Jótékonysági
Bál adományai mindig jó kezekbe kerülnek – az ez
évi csaknem hárommillió forintból az önkormányzati fenntartású óvodák vásároltak a gyermekek
mozgáskoordinációját és képességeit fejlesztõ eszközöket: a Hold utcai 345 000 Ft, a Szivárvány 588
000 Ft, a Püspökmajor-lakótelepi 366 450 Ft, a
Vasvári úti 330 000 Ft, a Bimbó utcai 325 000 Ft, a
Hétszínvirág 353 000 Ft, az Izbégi Tagóvoda 338
000 Ft, valamint az Óvoda Központ 355 280 Ft
értékben.
Bál jövõre is lesz, így aki kedvet érez ahhoz, hogy
anyagilag is hozzájáruljon a közös célok megvalósításához, a részletekrõl és az adományok
felhasználásáról a következõ számunkban tájékozódhat.

2009-ben indult egy interaktív program a Norvég
alap támogatásával és a Budapesti Corvinus
Egyetem szakmai irányításával Polgármesteri
Akadémia néven, amely azt tûzte ki célul, hogy a 10
hónapos, vizsgával lezárt kurzuson a polgármesterek a gyakorlati életben is jól alkalmazható
ismereteket szerezzenek.
Ennek a programnak, a képviselõk számára készült
kétnapos tréningjének adott otthont Dobogókõ
november 19-én és 20-án, ahol a cél az volt, hogy a
10 képviselõ és 10 hivatali vezetõ szakemberek
vezetésével áttekintse és rendszerezze az önkormányzat szervezeti felépítését, annak tervezési és
gazdálkodási folyamatát. A tréning alkalmas volt
arra, hogy a résztvevõk próbára tegyék magukat az
együttmûködés különbözõ területein, ugyanis a két
nap az elõadások mellett közös esetmegoldásokkal
telt. A mindig változó összetételû csoportokban
végzett munka eredményeit bemutatták és közösen
értékelték.
A második nap végén, a tréning összegzésekor a
résztvevõk úgy ítélték, hogy az eltöltött idõ hasznosnak bizonyult, hatékonyan mûködik a közös munka,
mindemellett a résztvevõk emberileg is közelebb
kerültek egymáshoz. Ha ez az együttmûködés
a „hétköznapokban” is megvalósul, az biztosan a
város javát fogja szolgálni.

tapasztalható, ezért a pinceablakokat és ajtókat
célszerû becsukni, mert így elkerülhetõ az ott található
szerelvények károsodása.
Érdemes tehát odafigyelni, hiszen mindenki jól tudja,
hogy a vezetékek, csapok, vízmérõk elfagyása,
megrongálódása késõbb komoly anyagi
következményekkel járhat, melynek javítási költségei
a fogyasztókat terheli. Idõben tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.

HASZNOS TÉLI TANÁCSOK

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.

A hideg, fagyos, télies idõ fokozott fagyveszélyt jelent
a családi és hétvégi házaknál, valamint a kiskerteknél
található vízvezetékekre, szerelvényekre. A késõbbi
problémák elkerülése érdekében célszerû megelõzõ
intézkedéseket tenni a fagy elhárítása érdekében.

„A VÍZ A JÖVÕNK TÜKRE!”

Nulla fok alatt védeni kell a vízcsöveket a faggyal
szemben. Éppen ezért a vízvezetékek, kerti csapok,
locsolóhálózatok víztelenítését idõben el kell végezni.
Fontos az is, hogy a vízmérõakna ne maradjon nyitva,
s hogy a vízóraaknában lévõ csõvezetékeket és a
vízmérõt megfelelõ anyaggal fedjük le. Ennek legegyszerûbb módja, ha az ún. szigetelõ paplannal letakarják
az aknát, a mérõeszközt és a vezetékeket. A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél és a hétvégi házaknál

Társaságunk, a DMRV Zrt. VÍZMÛ) december 10. és
január 31. között végzi a fõ és mellékvízmérõk év végi
leolvasását. Ezen belül Szentendrén december 16. és
31. között. A munkát végzõ kollégáink, valamint cégünk
megbízottjai arcképes névkitûzõvel rendelkeznek, mely
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy lehetõvé teszik
a leolvasások végrehajtását. Egyben kívánunk önöknek
boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket!

Tisztelt Fogyasztóink!

A polgármester
programja
December 10-13. (péntek - hétfõ)
Testvérvárosi program megbeszélése
Gubbio-ban
December 14. (kedd)
09.00
10.00
14.00
15.30

Vezetõi megbeszélés
TÖOSZ elnökségi ülés
Dunakanyar Csatornázási
Társulási ülés
Hivatali karácsonyi ünnepség

December 15. (szerda)
09.00
11.00
15.00
16.00
18.00

Tv Szentendre interjú
Corvinus egyetem rektorával
megbeszélés
Dumtsa emléktábla
koszorúzása
Angyalmama jótékonysági
karácsony a Városházán
Budapest III. ker.-i polgármesterével megbeszélés

December 16. (csütörtök)
09.00
13.00
16.30
17.00

DPÖTKT ülés
Polgármesteri fogadóóra
Szakszolgálati ellátásról
egyeztetés
Vállalkozóval beruházásról
egyeztetés

Koszorúzás Dumtsa
Jenõ emléktáblájánál
Tisztelettel várjuk Szentendre
lakóit
december 15-én,
szerdán 15 órakor
Dumtsa Jenõ, egykori
polgármester emléktáblájának
koszorúzására
Megemlékezést tart
Pethõ Zsoltné Németh Erika
helytörténész
Az emléktáblánál
koszorút helyez el
dr. Dietz Ferenc
polgármester
és Vukovits Koszta,
a Szerb Kisebbségi
Önkormányzat elnöke
Helyszín:
Dumtsa Jenõ u. 20.
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VÁROS

Margarhetta Cukrászda

RENDÕRSÉGI HÍREK

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Görög u. 4.

Az adventi gyertyagyújtás veszélyei

TÉLI AKCIÓ
Sütemények elvitelre
és egész torták

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

Tel. 06-30-940-2652

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

A Szentendrei Rendõr-kapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást
indított ismeretlen tettes ellen,
aki 2010. március 20. 23 óra és
2010. március 21. 03:30 között
Szentendre, Dunakanyar körút,
Generali Providencia parkolójában álló nyitott gépkocsiból
eltulajdonított többek között egy
bankkártyát, melyrõl készpénzt
próbált meg felvenni. A feltételezett elkövetõrõl a bank biztonsági kamerája felvételeket készített.
Amennyiben a képen látható férfivel kapcsolatban érdemleges
információ merülne fel, kérjük,
értesítsék a Szentendre Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályát a
(26) 310-233-as telefonszámon,
és hivatkozzanak a 505/2010. bü.
számra.
*
A Szentendrei Rendõrkapitányság
eljárást folytat ismeretlen tettes
ellen, aki 2010. július 28. és
2010. július 29. közötti idõben
Pócsmegyer, Lapály utca 5/A alatti helyrõl eltulajdonított egy
„Partner” P12592 RB típusú,
120105A001000-123106
D999999 gyártási számú, piros
fûnyírótraktort. A bûncselekménnyel okozott kár: 500 000 Ft.
Amennyiben a traktorral kapcsolatban érdemleges információ merülne fel, kérjük, értesítsék a
Szentendre Rendõrkapitányságot
a (26) 310-233-as telefonszámon
és hivatkozzanak a 1542/ 2010.
bü. számra.

Az advent jelképe az adventi koszorú, mely általában fenyõágból
készül, és négy gyertyát helyeznek rá. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezekben a napokban lényegesen több lakástûzhöz riasztják a tûzoltóinkat. A leégett gyertya könnyen meggyújthatja a száraz koszorút, és ezáltal az alatta elhelyezett, éghetõ anyagból készült (pl. mûanyag) tartót, a terítõt, végül az asztalt is. Az égõ
gyertyás koszorút ne tegyük ablakpárkányra, vagy olyan helyre, ahol a
huzattól a függöny beleérhet, mert az így felcsapó lángok hamar tûzbe
boríthatják a lakást. Kérjük, hogy a mécsesek, gyertyák alá olyan
alátétet helyezzenek, amelyek nem forrósodnak át könnyen. Mielõtt
elhagyják a lakást, a gyertyákat mindenképpen oltsák el.

Lakástüzek megelõzése
Parancsnokságunk ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a
lakástüzek nagy része megelõzhetõ, hiszen legtöbbször figyelmetlenség, feledékenység vagy technikai meghibásodás az oka. Ezért a fûtési
idõszakban sem késõ szakemberrel ellenõriztetni a különbözõ gázvagy vegyes tüzelésû tüzelõ-fûtõ berendezéseket.
A lakástüzek egyik legjellemzõbb forrása a nyílt láng használata;
például a szobákban elhelyezett kályhák, kandallók esetén, illetve a
sütéshez használt forró olaj vagy zsír belobbanása miatt. Az égõ olajat
tilos vízzel oltani, mert nagyobb veszélyt és súlyos égési sérüléseket is
okozhat, hiszen az olaj – mivel könnyebb a víznél – a víz tetejére feljön
és szétfröcsöghet.
Az említett fûtõberendezések közelében éghetõ anyagokat (papír,
gyújtós, festék, hígító stb.) nem szabad tárolni, mert a kipattanó
parázstól vagy a hõtõl lángra kaphatnak. Tipikus esetnek nevezhetõ,
amikor a kályha fölé teregetett ruhák meggyulladnak. A másik jellemzõ
ok a gyertyák nem megfelelõ használata – például nincsenek megfelelõen rögzítve –, amelyek könnyen tüzet okozhatnak.
Elektromos zárlat miatt is keletkezhet lakástûz, amely ellen úgy lehet
védekezni, hogy a készülékeket használat után nemcsak készenléti
állapotba helyezzük, hanem leválasztjuk a hálózatról, hosszabb ideig
tartó távollét esetén pedig kihúzzuk a konnektorból. A lakás elektromos hálózatát idõnként szakemberrel célszerû átvizsgáltatni. Az ágyban dohányzás is a gyakoribb okok közé sorolható.
A gyerekek elõl ugyanolyan gondosan el kell zárni az öngyújtót és a
gyufát, mint a gyógyszereket, vegyszereket. A lakástüzek sérültjei,
illetve áldozatai többnyire kisgyermekek és idõs, esetleg beteg személyek, mert õk még vagy már nem tudnak megfelelõ módon reagálni
veszélyhelyzetben.
Szintén visszatérõ probléma a szén-monoxid mérgezés, mert ez a gáz a
levegõnél könnyebb, színtelen, szagtalan, nehezen érzékelhetõ. A
gázkészülékek karbantartásával vagy jelzõkészülék beszerzésével a
BECK MONIKA kommunikációs szóvivõ
veszély megelõzhetõ.

Óvodások látogatása a tûzoltóságon
A Bimbó utcai óvodások ellátogattak Szentendre Város
Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságára. A szentendrei ovisok közel két órát töltöttek a laktanyában.
A kicsik külön csoportokban, az óvó nénik és egy tûzoltó
segítségével mindent megtekinthettek a tûzoltóságon. A
gyermekek játékos keretek között bebújhattak a tûzoltók
„bõrébe”. Sok érdekes információt megtudhattak a tûzoltók
hétköznapjairól, akik megmutatták felszereléseiket, meséltek
munkájukról, megnézhették közelrõl a különféle
tûzoltóautókat is.
Tûzoltóságunk fontosnak tartja a gyerekek ilyen játékos
képzését és a lakosság minél szélesebb rétegének tájékoztatását annak reményében, hogy nem csak kezelni tudjuk a
veszélyhelyzeteket, hanem ily módon megelõzni is. A kicsik
három csoportja egy-egy rajzzal kedveskedett a tûzoltóknak.
BECK MONIKA
sajtószolgálati munkatárs
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Gyertyagyújtás

„Halljátok, új hírt
mondok…

…Pásztoroknak nagy dolgot, Fiú
Isten ember lett” – hangzott fel
csaknem harminc gyermekhang
december 3-án az Izbégi Általános Iskolában, ahol adventi
ajándékosztásra került sor. Ezek
az ajándékok azonban nem kézzelfoghatóak, hanem hallhatóak,
láthatóak voltak. Olyanok, amelyek örömöt adnak, töltekezést a
léleknek, a karácsonyhoz vezetõ
adventi úton. Az est vendége volt
Tímár Sára, iskolánk öregdiákja,
a Zenemûvészeti Egyetem népiének-szakos hallgatója, akinek
énekes pályafutása ebbõl az
iskolából indult. Késõbb Szvorák
Katalin, Liszt-díjas mûvész-tanár
egyengette az útját a Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában, és nagy
örömünkre Sára jelenleg már a
zeneiskola tanára.
Halljátok, új hírt mondok én is!
Az izbégi iskolában ugyanis
megalakult a Csipkefa Mûhely,
ahol a gyermekek figyelmüket a
régi emberek életére, szokásaira,
dalaira fordíthatják. Közel harminc leányka tanul hétrõl hétre
népdalokat, amelyek a jeles napokhoz kötõdnek, és tizenketten –
fiúk és lányok – citeráznak. A citeratanításban jelentõs részt vállal ez év novemberétõl Dömény
Krisztián, a Zenemûvészeti Egyetem citera- és cimbalomszakos
hallgatója, akivel hetente kétszer
muzsikálhatnak a gyermekek.
A fiatal népzenészek elmondása
szerint nagyon fontos számukra,
hogy a gyermekekkel megismertessék a népi szokásokat, énekeket, a tanítás során maguk is
feltöltõdnek. Mindenki nyer, ha

Advent második vasárnapján délután négy órakor
a Fõ téren elhelyezett
koszorún immár két gyertya
világított Szántosi Judit
jóvoltából, aki a város
pedagógusai és egészségügyi dolgozói nevében
gyújtotta meg a kanócokat.
12-én, vasárnap a város
iparosai és kereskedõi
nevében Varga Gyuláné
Lola, Szentendre Város
Tisztes Iparosa Díjának
tulajdonosa gyújtja meg a
gyertyákat Dragon József,
az Ipartestület elnökének
köszöntõje után.

énekel! Kodály Zoltán nem véletlenül helyezte az iskolai nevelés
középpontjába az éneklést. Ma
már a pszichológia is alátámasztja, hogy az együtténeklés fejleszti
a gyermeki személyiséget, erõsíti
a közösségbe tartozás élményét, a
figyelem megosztását, valamint a
két agyfélteke mûködésére jótékonyan hat, azaz a kreatív gondolkodást segíti.

Közös éneklés
az adventi idõszakban
December 10-én, pénteken 17
órára családi nótázásra hívok
mindenkit az Izbégi Általános
Iskola „C” épületébe. December
17-én, pénteken 19 órára szeretettel várom minden kedves
Barátomat, Ismerõsömet, Tanítványomat Szentendre Fõ terén
egy közös éneklésre!
LÁZÁR ENIKÕ

ADVENTI VÁSÁROK,
SZABADTÉRI
PROGRAMOK
• November 28. –
2011. január 2.
ADVENTI VÁSÁR A
DUMTSA JENÕ UTCÁBAN
• 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.

PROGRAMOK
• 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
• December 11. szombat,
18 óra
Kecskés próbaterem (Dumtsa

J. u – Ignjatovity u. sarok)
TÍMÁR SÁRA
NÉPDALÉNEKES karácsonyi
koncertje népi muzsikával
• 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 J. 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 15. szerda, 15 óra
Dumtsa Jenõ u. 20.
KOSZORÚZÁS
DUMTSA JENÕ
EMLÉKTÁBLÁJÁNAL
• 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 17. péntek, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)
TÖRPIMÁNIA
A musical felnõtt változata a
Kreatív Színház Stúdió elõadása
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,
10–12-óráig
Püspökmajor Lakótelepi Klub
(Hamvas Béla u. 4-6.)

KARÁCSONYI
JÁTSZÓHÁZ
Ajándékok és díszek készítése
• December 18. szombat,
15–17 óráig
Új Mûvész Étterem fûtött,
fedett udvara (Dumtsa J. u. 7.)
„ÉG A GYERTYA, ÉG,
AZ ADVENTI NÉGY…”
Gyertyamártás, mézes
süteménydíszítés, gyapjúangyalkészítés Papp Kornéliával és
Kertész Józseffel
• December 18. szombat,
18–19 óráig
V-8 Uszoda konferenciaterme
A VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA NÖVENDÉKEINEK KARÁCSONYI
KONCERTJE
A belépés díjtalan
• 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
A 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 J. 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
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ÁTLAKULT A VÁROSI SPORTEGYESÜLET

NYÍLT LEVÉL

Utunk a jövõbe
Változatos, és eléggé eseménydús volt a
2010-es év a Szentendre Városi Sport
Egyesület életében.
Tavasszal az önkormányzat sportstratégiája
végleg megfeneklett, a várt fejlesztések nem
valósultak meg, így az egyesület két szakosztálya megszûnt, illetve kilépett. A korábbi vezetés lemondott, és komoly veszélybe
került az egyesület mûködése is. A thaiboksz-szakosztály és mi, a vezetõk azonban úgy
gondoltuk, hogy nem szabad hagyni, hogy
egy igen komoly szándékból és igen lelkes
emberek által életre hívott nemes kezdeményezés elvesszen a sport közéletbõl. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a VSE vezetõ
szerepét erõsíteni kell, még akkor is, ha
nehezebb idõket élünk. Éppen ezért új elnökséget választottunk, és igyekszünk stabilizálni az egyesület állapotát mind anyagilag, mind erkölcsileg.
Jelenlegi legfõbb feladatunk olyan szilárd
alapot létrehozni, amely hatékonyan képes
lesz mind a tömegsport, mind az esetleges
versenysport terheléseit elviselni. Tudjuk,
hogy egy sportszervezetet elsõsorban az
eredményi alapján ítélnek meg, ezért még

több eseményen indulunk, és még többet
szervezünk a városban mûködõ egyéb szervezetekkel. Kialakítunk egy weboldalt is,
ahol bõvebben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
A kormány által életre hívott, ám elsõsorban
a látványsportok támogatását célzó szponzori kedvet is megpróbáljuk elérhetõvé tenni
minden sportág számára úgy, hogy a
Szentendre Sportjáért közalapítványt újra
aktívvá tesszük. Ezt a törekvést az alapító
önkormányzat is támogatja. Kevesen tudják,
hogy az alapítványon keresztüli támogatás
komoly adókedvez-ménnyel jár!
Edzõi kamarát is kívánunk létrehozni, ahol
a városi sportéletért valóban tenni akaró
sportvezetõk tevékenykedhetnek, és ötleteikkel, javaslataikkal segíthetik a munkát.
A feladat tehát adott, és nem is kevés, jelenleg a jogi elõkészítés folyik, hogy valóban
„támadhatatlan” és szilárd háttérrel rendelkezzünk. Csak így lehet méltó egyesületünk
arra, hogy betöltse hivatását: a szentendrei
sport színvonalának emelését.
SKROBÁR RÓBERT
megválasztott elnök, Szentendre VSE

Szentendre Város Képviselõtestületéhez és polgármesteréhez
Tisztelt Képviselõ Hölgyek, Urak
és Polgármester Úr!
Szentendre város polgáraitól, amikor Önökre
adták szavazataikat, arra kaptak megbízást,
hogy az õ érdekeiknek megfelelõen a lehetõ
legoptimálisabban igazgassák városunkat. Ezt a
feladatukat sajnálatunkra az elõzõ ciklusban –
mondjuk meg õszintén – nem sikerült teljesen
megoldaniuk.
Mire gondolok? Elsõsorban a VSZ Zrt. fûtõmûvel
kapcsolatos feladatokra. Többször kifogásoltuk –
a Püspökmajori Baráti Kör keretei között is –,
hogy a fûtõmû pazarló gazdálkodást folytat,
ezért irreálisan magasak a költségek, nem jók a
kalkulációk és nem precíz a tájékoztatás.
Részletesebben:
• vegyük szemügyre az elmúlt öt-hat hét fûtését
az idõjárás alakulása szerint, úgy gondolom,
nem szükséges ezt bõvebben kifejteni;
• a fûtési alapdíj kiszámításába hibás szemléletbeli elemek kerültek;
• az elmúlt másfél évben többszöri kérés ellenére
sem kaptunk értékelhetõ információt a fûtõmû
mûködési költségeirõl és bevételeirõl (erre azért
volna szükség, hogy eloszlassuk azt a mendemondát, hogy a Vizes Nyolcas Uszoda energiaszükségletét is a lakosság fizeti a fûtési
díjban).
Reményeink szerint Önök, az új városvezetés, az
új VSZ Zrt. vezetését úgy választják meg és úgy
határozzák meg feladatait, hogy az általam felsorolt problémák megoldódnak, és a lakótelepi
idõs, valamint nem túl jómódú populációnak
kisebb gondot fog okozni a díjfizetés.
Munkájukhoz erõt, egészséget és sikereket
kívánok!
JÜSZTL ISTVÁN
nyugdíjas vegyészmérnök, gazdasági mérnök
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Almacsutka Kupa
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület a Szentendre Város Önkormányzata
Környezetvédelmi
Alap támogatásával a térségben
mûködõ vállalkozások és intézmények környezettudatos szemléletformálása céljából pályázatot
írt ki hagyományteremtõ szándékkal. A Szentendrei Kistérségi
Ipartestület vezetõsége és tagsága
napi kommunikációjában és gondolkodásában is jelen van a
környezetvédelem,
környezettudatosság, energiatakarékosság,
a felhasznált anyagok, alapanyagok beszerzésének és felhasználásának racionalizálása terén.
Ez a gondolkodásmód jelentõs
költségcsökkentéssel járhat, ami
egy vállalkozás és egy közintézmény mûködtetésében nagyon
fontos szempont.
Az ünnepélyes díjátadóra és a
kiállítás megnyitójára november
29-én került sor. A nyertesek
okleveleket és egy-egy Almacsutka bronzfigurát vehettek át,
melyet Lukács Tibor szentendrei

képzõmûvész tervezett meg és a
Szentendrei Szoboröntöde öntötte
ki bronzból.

AZ ALMACSUTKA KUPA 2010 ÉVI
NYERTESEI KATEGÓRIÁNKÉNT:
2010 év legkörnyezettudatosabb iparos
mûhelye a Szentendrei Kistérségben
SIPOS Utánfutó-Vonóhorog Mûhely
(Szentendre)
2010 év legkörnyezettudatosabb
kereskedelmi üzlete a Szentendrei
Kistérségben
LaMocca Kávé és Tea Specialitások
Boltja (Szentendre)
2010 év legkörnyezettudatosabb
vendéglátóipari egysége a Szentendrei
Kistérségben
Thermal Hotel Visegrád Szálloda
2010 év legkörnyezettudatosabb irodája a
Szentendrei Kistérségben
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Irodája (Szentendre)

SOROMPÓ-ELHELYEZÉS A KÕHEGYI TERMÉSZETVÉDELMI
TERÜLET BEJÁRATÁNÁL

A bakancsos turistákért
A Dumtsa-programban meghatározott területi felosztásban a
kõhegyi terület kiemelten fontos, preferenciát élvezõ rész. A
természeti környezet megõrzésében és a bakancsos turizmus
fejlesztésében játszott szerepét, mint a településrész célját a
városfejlesztési stratégia is megerõsíti.
A Czibulka János Menedékház és térsége a természetjárókat és azokat
a közösségeket szolgálja, akik számára a természeti környezet, nyugalom és tisztaság fontos megõrzendõ érték. Így a bakancsos turizmus, a
magányos erdõjárók és családi kirándulók mellett baráti körök,
találkozók, erdei iskolák, önismereti csoportok, alkotókörök és táborok
is a ház vendégei és térségének használói lettek. A Ház Baráti Körének
tevékenységei közé tartozik a terület megóvása és karbantartása. Ezzel
jelentõs közterület-karbantartó, tehermentesítõ munkát végzünk, a természet oltalmában, a kirándulók örömére. A területet érintõ a legégetõbb környezeti probléma a szigorúan védett terület megóvása az
illegális behatolóktól.

2010 év legkörnyezettudatosabb közintézménye a Szentendrei Kistérségben
Zöld-Sziget Általános Iskola
(Szigetmonostor)
Dicséretben részesült a Rácz Fogadó
(Kisoroszi).

A terepmotorosok, kvadosok, fatolvajok, hulladékot engedély nélkül
lerakók, orvvadászok rendszeresen bejárnak a védett területre. Mozgásuk balesetveszélyes, tevékenységük törvénybe ütközõ. Távoltartásuk
hatékony eszköze a megfelelõ helyen felállított vassorompó. Ideális, az
erdészettel egyeztetett hely a házhoz vezetõ út felsõ harmada, ahol az
út magas partok között mélyútként halad, közvetlenül a hegy erdõkoronája pereménél. A magas partok miatt a sorompó ezen a helyen nem
megkerülhetõ.
A sorompó felállításában érintett szervezetek és hatóságok (Pilisi
Parkerdõ Zrt.; Duna-Ipoly Nemzeti Park; Mentõk; Szentendrei Tûzoltóság; Szentendre Város Önkormányzata mint közútkezelõ) üdvözölték a kezdeményezést, és hozzájárulásukat adták. Szabad bejáráS. P.
sukat a részükre átadott kulcsok biztosítják.

Az Almacsutka Kupa 2010 évi nyertesei. Balról jobbra: T. Dévai Éva ügyvezetõ, a Hotel
Thermal képviseletében Parti Regina és Durkó László, a LaMocca Kávé és Tea
Specialitások Boltja képviseletében Horváth Andrea, a DPÖTK Irodája képviseletében
Kosztek Imréné, Tolonics Gyula képviselõ, a Sipos mûhelybõl Sipos János, Sima Antal
alelnök, a Zöld Sziget iskolából Szente Sándorné igazgató és Bottlik Lilla, Huber Vera
diákok

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

Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy
dr. Hahn Ferenc
Munkácsy-díjas mûvészettörténész, a Ferenczy Múzeum egykori
munkatársa 2010. december 8-án,
életének 66. évében
súlyos betegségben, otthonában elhunyt.
Dr. Hahn Ferencrõl következõ számunkban emlékezünk meg.
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Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs
Az Izbégi Általános Iskola minden
pedagógusa hangsúlyt fektet az
egész tanév során az egészséges
életmód megalapozására, kialakítására. Évek óta kiemelkedik azonban az Egészségnevelési hét a mindennapos egészségre való nevelésben. Idén november 15-tõl egy
héten át, szervezett foglalkozásokon vehettek részt az iskola tanulói. A programok sokszínûsége a
tanítók, tanárok kreativitását dicséri, felsorolni is nehéz, milyen
kavalkádja volt a megvalósított
egészségnevelési programoknak.

Alsó tagozatosok
programja
A gyerekek egészséges alapanyagokból (zöldségek, gyümölcsök,
tejtermékek) készítettek salátákat.
A kicsiknél nagyon fontos a közvetlen tanulás, ezért ételkészítés
mellett plakátok és rajzok készültek, melyek felhívják figyelmüket a
helyes életmód kialakítására. Sok
osztály vehetett részt iskolánk
pedagógusainak
köszönhetõen
stresszoldó jógán vagy tartásjavító
tornán. Volt olyan osztály is, akik
szelektíven hulladékot gyûjtöttek,
kirándultak a budapesti Sziklakórházba, elsétáltak egy patikába,
TOTO-ban, vetélkedõben vettek
részt. A sikerhez nagyban hozzájárultak szülõk, meghívott vendégek is, akik örömmel tartottak

elõadást egy-egy osztályban a
témához kapcsolódóan.

Felsõ tagozatosok
programja
Hétfõtõl szerdáig az egészséges
életmód jegyében almás finomságokkal vártuk gyermekeinket.
Hétfõn saját készítésû almaszirom,
kedden almából és sajtból álló
katonák kerültek terítékre. Szerdán
„Bögre bulit” tartottunk, aki elhozta saját bögréjét,100%-os almalevet
kapott jutalmul. A hét három napjának délutánján izgalmas programokkal készültek az Izbégi Zöldek

Mikulás Kupa 2010
A Helyõrségi Klub adott otthont az immár hagyományteremtõ
kisiskolás sportversenynek. A szervezõk négy általános iskola, 70 alsó
tagozatos iskolás részvételével rendezték meg a versenyt, mely közös
bemelegítéssel kezdõdött, és amelyet a végén egy kedves vendég is
meglátogatott: a Mikulás kis ajándékkal kedveskedett a gyermekeknek. Ezután kezdõdött meg a csapatok sorváltós versenye, amit
a gyermekek már nagy izgalommal vártak. Hangos drukkolással
segítették egymást, és fej-fej mellett haladtak, úgyhogy nehéz dolguk
volt a szervezõknek.
Végül a döntõben három csapat mérhette össze ügyességét és tudását:
a Szent András Általános Iskola 2-es csapata, az Izbégi Általános iskola csapata és a Szent András Általános iskola 1-es csapata.
A vándorkupát idén nagy küzdelemben az Izbégi iskola gyermekei
vihették haza. Minden gyermek felléphetett a dobogóra, és átvehette a
Mikulástól a csokoládékat, természetesen a helyezettek piros szalaggal
ellátott érmet és oklevelet is kaptak. Összességében: a szervezõk
igazán hangulatos, sorváltós versennyel kedveskedtek a város
kisiskolás gyermekeinek.
Összesített eredmények:
1.Izbégi Általános Iskola csapata
2.Szent András Általános Iskola 2-es csapata
3.Szent András Általános Iskola 1-es csapata
4.II. Rákóczi Általános Iskola 2-es csapata
5.II. Rákóczi Általános Iskola 1-es csapata
6.AGYTANODA 2-es csapata
7.AGYTANODA 1-es csapata
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környezetvédelmi csapat tagjai. Az
Egészségnevelési hét középpontjába idén a Fenntartható Életvezetés
témája került.
Hétfõn az elméleti ismeretek alapján mérhették össze tudásukat a
diákok. A változatos feladatok között említhetjük a szemét és a hulladék fogalmak közti különbségtételt, ami nem is mindig olyan
egyszerû. Kedden védõnõnk tartott
kerekasztal-beszélgetést. Idén az
emberi egészség fontosságát a
környezetvédelemmel való szoros
összefüggésben sikerült láttatni. A
környezetben okozott emberi károk
bennünket sem kímélnek, visszahatnak ránk. Diákjaink ismét

megerõsítést kaptak, hogy a helyben, helyi termelõktõl vásárolt termékekkel védik leginkább környezetünk épségét.
Szerdán diákjaink kipróbálhatták,
hogy a mai fogyasztói társadalomban miként állnának helyt, azaz mi
fán terem a tudatos vásárló. Sikerült üzletté átvarázsolni az egyik
tantermünket, ahol az egészségestõl az egészségtelenig, az agyoncsomagolttól a csomagolás nélküli
termékekig minden elérhetõvé vált.
Egy tudatos vásárló bevásárló-listával és legalább egy többször
használatos szatyorral, jobb esetben vászontáskával vagy kosárral
indul útnak. Gyermekeinknek van
még mit tanulnunk, szûrtük le a
következtetést – de erre volt is
lehetõség, hiszen elsõ kézbõl kaptunk kiadványokat, szóróanyagokat, plakátokat és filmeket a
Tudatos Vásárlók Egyesületétõl. A
legnagyobb sikert persze diáklányaink aratták, akik divatbemutató keretében maguk készítette,
hulladékból varázsolt ruhákat,
kiegészítõket mutattak be.
A hét folyamán nyújtott segítségükért nagyon sok köszönet illeti
az Izbégi Zöldeket, védõnõnket,
Szabó Csillát, a Tudatos Vásárlók
Egyesületét és az Izbégi Általános
Iskola MINDEN résztvevõ tanárát.
KOZMA ANETT
NOVÁKNÉ TÓTH KRISZTINA
pedagógusok

A verseny szervezõje a Piramis Sportegyesület volt, a rendezvényt
Szentendre Város Önkormányzata támogatta. Köszönjük a lelkes testnevelõknek és szülõknek, valamint a Helyõrségi Klub vezetõjének,
Koncz Jánosnak, hogy ez a verseny minden évben létrejöhet, és nem
utolsósorban a MIKULÁSNAK, valamint a versenyt kitaláló házaspárnak, Tóthné Mák Ildikónak és Tóth Attilának.
A SZERVEZÕK

VÁROS

Kiállítás
a Helyõrségi Klubban
A Szentendrei Helyõrségi Klubban
november 30-án kiállítás nyílt
Bem József halála 160. és gróf
Hadik András születése 30. évfordulója alkalmából. A Szentendrei
Honvéd Kulturális Egyesület által
kiírt rajzpályázatra a szentendrei
általános és középiskolák diákjai
100 festményt, rajzot készítettek.
A legjobbaknak járó díjakat a
szülõk és felkészítõ tanárok jelenlétében Koncz János nyá. ezredes,
az egyesület elnöke adta át.
I. kategória, 6-10 évesek
1. helyezett: Kákonyi Marcell (Szent
András iskola, felkészítõ Nagy
Jánosné)

2. helyezett: Lakatos Jázmin
(Templomdombi iskola, felkészítõ Deli
Gabriella)
3. helyezett: Várnay Zoé (AGY iskola,
felkészítõ Bubcsóné Hornyák Klára)
II. kategória, 11-14 éves éves
1. helyezett: Vörös Zsuzsanna (Szent
András iskola, felkészítõ Nagy
Jánosné)
2. helyezett: Moser Dóra (AGY iskola,
felkészítõ Bubcsóné Hornyák Klára)
3. helyezett: Kisszabó Dóra
(Templomdombi iskola, felkészítõ Deli
Gabriella)
III. kategória, középiskolások
1. helyezett: Kun Édua (Református
Gimnázium, felkészítõ Kun Attiláné)

A rendezvényt Szentendre Város
Önkormányzata támogatta.
KONCZ JÁNOS
nyá.ezredes, elnök

Katasztrófavédelmi rajzverseny
A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a katasztrófavédelmi
rajzversenyt a térség általános iskolái számára. A rajz-, fotó- és montázspályázat témája: „Pusztító viharok”. A Templomdombi Általános
Iskola, a Szent András Általános Iskola diákjai Szentendrérõl, valamint
a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói Szigetmonostorról nyújtottak be közel 80 pályamunkát.
A beküldött munkákat a Pest Megyei Könyvtár épületében állítottuk ki,
melynek megnyitóját és az eredményhirdetést december 6-án tartottuk.
A rajzversenyt támogatta Szentendre Város Önkormányzata, a Líra
Könyvesbolt és Charlotte Papír-írószer. Köszönjük támogatásukat!
DIÓSI EDIT
Polgári Védelmi Kirendeltség

Adventi zenélés a Péter-Pál templom kertjében
A Keresztelõ Szent János Plébániaközösség adventi hangulatú zenés délutánokat rendez a PéterPál templom kertjében felállított betlehemnél december 12-én vasárnap és 18-án, szombaton16–18 óra között. A várható hideg idõ ellensúlyozására melegséget adó meglepetésekkel
készülünk. Megközelítés gyalogosan a Dumtsa Jenõ u. vagy Péter-Pál u. – Ignatovity köz útvonalon, illetve a Kucsera Ferenc utcai kegytárgybolt melletti átjárón keresztül.
A részvétel ingyenes.
A templomkerti betlehem a fenti két idõponton kívül szabadon látogatható január 6-ig, minden nap
10-18 óra között.

Talált kutya

Ajándékozzon karácsonyra kedvezményesen játékos képességfejlesztést!

December 4-én este 6 óra tájban
Szentendrén, a Pismány ABC-nél találtunk
egy körülbelül féléves, rozsdabarna kan
kutyát. Kék nyakörvet visel. Eredeti
gazdáját keressük. Érd: 06-20-282-5007.

Korai képességfejlesztés • Iskolaelõkészítés
Tanulási nehézségek kezelése • Mérsékelt árak
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Isten éltesse Máté Györgyöt!
A Szentendre várostörténete címû, november 5-én rendezett tudományos konferencián
elhangzott elõadása rövidített változatának közlésével köszöntjük – közelgõ 80. születésnapja alkalmából – Máté György helytörténészt, lapunk munkatársát.

A helytörténet
mûvelése Szentendrén
az 1970-es és 80-as
években
1975-ben nyílt meg Szentendrén a
Pest Megyei Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. Az intézmény munkatársaként ekkor kerültem Szentendrére. Az olvasószolgálat vezetésével bíztak meg.
Kollégáim körében – sokuk szintén
ekkor került Szentendrére – hamar
az a vélemény alakult ki rólam,
hogy közülük én ismerem legjobban
a várost, ezért az intézménybe látogatóknak mindig én beszéltem
Barcsay Jenõ mozaikjáról és
Szentendrérõl. Egy ilyen alkalommal a hátam mögött a könyvtár két
takarító asszonyának beszélgetésére lettem figyelmes. Az egyik
azt kérdezte: – Ugyan honnan
tudja mindezeket a Máté úr? – Hát
onnan, hogy szentendrei – volt a
válasz. Ez nagy elismerés volt számomra, s azt az igyekezetet keltette
bennem, hogy meg is feleljek a
feltételezésnek. Ugyanakkor azt is
megtapasztaltam, hogy sokszor a
régi városlakók is alig tudnak
Szentendrérõl. Rájöttem, hogy
nekem is csak felszínes ismereteim
vannak a városról.
A várostörténet iránti érdeklõdésemnek oka az volt, hogy alaposabban meg akartam ismerni azt a
helyet, ahol nem csak dolgozni,
hanem családommal letelepedni és
élni is szándékoztam.
Tudtam, fontos lesz nekem ez a
város, és megsejtettem, hogy el fog
varázsolni. Sokat tanultam Horler
Miklós és Voit Pál könyveibõl, a
hely szellemét azonban csak
Barcsay Jenõ, Deim Pál, Balogh
László és Szánthó Imre képei,
valamint Ingnjatovity írásai idézték
meg elõttem.
1977-ben új munkaköröm a
Szentendrei Mûsor szerkesztése
lett. Szabad kezet kaptam ahhoz,
hogy az eredetileg csak mûsort
közlõ havi füzetbõl szinte folyóiratot csináljak, kulturális, elsõsorban
helytörténeti tartalommal. Havonta
jelentkezõ rovatokat alakítottam ki.
A Mûalkotások Szentendrén rovat
szerzõi a mûelemzéseken túl azt is
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bizonyították, hogy a képzõmû- gosan támogatta a honismereti
vészet a város XX. századi törté- mozgalmat, és a helytörténetet a
netének szerves része. A Szentendre mozgalom részének tekintette.
mûemlékei rovat állandó szerzõje, Szentendrén is a népfront tekintéTóth Antal egy-egy épület leírá- lyére volt szükség, hogy az 1977sakor az egykori lakók életét is ben megindult, írásbeli helybemutatta, mintegy szociológiai történeti ismeretterjesztésen tovább
elemekkel párosítva a mûleírá- lépjünk, hogy szükségességét minsokat. Mozaikok Szentendre múlt- den „illetékes” elismerje. A szentjából rovatában Sin Edit valóban endrei népfrontbizottság, amelyet
színes kockákból rakta ki a város akkor a város szülötte és elkötörténetét. A tanulmány jellegû, telezettje, Benkovits György vehosszabb írásokat több részletben zetett, 1979 végén értékelte a szentközöltem. Ilyen volt Sin Edit: endrei honismereti mozgalom
Szentendre az 1918/19-es forradal- helyzetét. Többek között megállapímak idején címû írása, Németh totta, hogy Szentendrének még
Ferenc: Szentendre és környéke mindig nincs helytörténeti múzeuflórája és vegetációja címû dolgoza- ma. Több, mint tíz éve nem renta, továbbá Dóka Klára: Szentendre deztek helytörténeti idõszaki kiállítást sem. Ezek után szinte megvízügyi múltjából címû munkája.
Megkezdtem a városban látható lepetésként hatott, hogy három
hónap múlva A
állandó és idõszaTudtam, fontos lesz nekem
tegnap Szentendki kiállítások beez a város, és megsejtettem,
réje címmel helymutatását. A szihogy el fog varázsolni.
történeti kiállítás
nopszisok megnyílt a Mûvészírására a kiállítást
rendezõ szakembert kértem fel, telepi Galériában. A kiállítást dr.
például a Szõlészet és borászat Balogh Sándor egyetemi tanár nyiSzentendre környékén címû kiál- totta meg, beszéde a Szentendrei
lítást a rendezõje, Sándor Ildikó Mûsor jóvoltából szintén fennmaradt Ebbõl idézünk: „Az igazság
mutatta be.
Közöltem a jelentõsebb kulturális az, országos történetet nem lehet
események alkalmával elmondott írni az egyre gazdagodó helytörünnepi beszédeket is. Pl. 1977-ben ténet eredményei nélkül, ezek az
Vas Istvánét A jó hír festészete cím- eredmények töltik meg színnel,
mel, amely Czóbel Béla szobrának, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a
Vujicsics D. Sztojánét, amely Jakov képet, amelyet az országos törtéIgnjatovity szobrának felavatása- netrõl kialakítunk.” 1987-ben még
kor, Lator Lászlóét, amely Szántó egy helytörténeti kiállítást szerPiroska kiállításának megnyitóján vezett a múzeum igazgatóság:
hangzott el. Mûvészettörténeti Szentendre a millenniumtól az elsõ
kuriózumként 1978-ban tettem világháborúig címmel.
közzé Lossonczy Tamás vallomását
Vajda Lajosról. Ha nem élek ezzel a Balogh Sándor biztatása is közrelehetõséggel, a felolvasott szövegek játszott abban, hogy elhatároztuk
elfeledve, valamely közgyûjtemény egy több évre szóló helytörténeti
elõadássorozat
megrendezését.
raktárában lapulnának.
A Ferenczy Múzeum több munka- 1980 és 1984 között évente nyolc
társát is megnyertem szerzõként. elõadás hangzott el. Az elõadások
Tettamanti Sarolta beszámolt bel- megtartására a legkiválóbb szakvárosi ásatásairól és a kora avar kori embereket kértük föl, pl. Vujicsics
sírok feltárásáról, Holport Ágnes D. Sztojánt, Tóth Antalt, Dóka
régészeti szenzációként írt a Pannó- Klárát, Sasvári Lászlót, Szentnia utcai neolit kori festett edényke endrey Gézát, Gráfik Imrét, Szánthó
megtalálásáról. Maróti Éva bemuta- Imrét, Topál Juditot, Soproni Sántott több beszédes római kori sír- dort, Katona Gyulánét. Az interakkövet, amelyek egyedüli forrásai a tív kapcsolat eredményeképpen a
kelta eraviszkuszokról szóló isme- résztvevõk száma néha elérte a
retünknek. A szerzõk felismerték, nyolcvanat, és az elõadásokat élénk
hogy a mûsorfüzet, amit 1977-tõl beszélgetések követték. Idõigényes
1982-ig hat éven át szerkesztettem, munka volt a téma irodalmának
egészen más közönségnek szólt, mint ismeretét megkövetelõ elõkészítés.
1985-tõl 1988-ig a Múzeumi és
a szakmai kiadványok.
A helytörténet mûvelõi örömmel mûemléki hónap alkalmából honisfogadták, hogy a népfront orszá- mereti napokat szerveztünk, több-
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nyire kétnapos elõadás-sorozattal.
Elõadóink voltak pl. Póczy Klára,
Györffy György, Gerevich László,
Fügedi Erik.
1987-ben újraindult Szentendrén a
város saját kiadású újságja, a
Szentendre és Vidéke. Szerkesztésével engem bíztak meg, így mindenki számára természetes volt,
hogy helytörténeti írásokat is
közöljön. Már az elsõ számokban
jelentkezhettek régi szerzõink, Tóth
Antal, Sin Edit, Sasvári László,
Katona Gyuláné, Pethõ Zsoltné
Németh Erika, Ürmös Lóránt és
sokan mások. A már 24. évfolyamában járó hetilapra ma is számíthatnak a helytörténet mûvelõi.
Helytörténeti témájú önálló kiadványok megjelentetésével sohasem
volt elkényeztetve Szentendre. A
Pest megyei Múzeumi Füzetek sorozatban jelent meg 1975-ben G. Sin
Edit: Szentendre 30 éve (19451975) összeállítása, 1981-ben Dóka
Klára: Szentendre története írásos
emlékekben címû hiánypótló munkája, 1983-ban Pethõ Zsoltné Németh Erika: Szentendre utcanevei
címû munkájának 2. kiadása, amelyet már a Pest Megyei Könyvtár
adott ki. A szentendrei népfrontbizottság több intézménnyel és
szervezettel összefogva megindította a Szentendrei Füzetek címû
sorozatát. 1985-ben jelent meg
Sánta Antal: Szentendre természeti
környezetének kutatása és védelme,
1987-ben pedig Soproni Sándor:
Szentendre a rómaiak korában
címû munkája. A Szentendrei
Füzetek túlélte a népfrontbizottságot. Különbözõ kiadásokban megjelent még: Dietz Ferenc-Dietz László:
Szentendre 1914-1918. A hadikórház; Sin Edit: Egy évszázad
krónikája. Szentendre 1900-1999;
Máté György: Dumtsa Jenõ emlékezete; Máté György: 1956 Szentendrén; Bokor Tamás-Pethõ Zsoltné
Németh Erika: Szentendre sajtótörténete (1883-2009).
Kijelenthetjük, hogy a 70-es, 80-as
évek honismereti mozgalmának
helyi vonatkozású, széleskörû tematikájú rendezvényei, elõadásai,
cikkei, kiadványai – azok hiteles
elõadói és szerzõi révén – nemcsak
aktuálisan értékes ismeretterjesztõ
küldetést töltöttek be, de mára forrásértékû, figyelmen kívül nem
hagyható helytörténeti dokumentumokká váltak.
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Szalagavató a Móriczban

Idén elsõként a Móricz Zsigmond Gimnázium rendezett szalagavató
ünnepséget. December 4-én a Budakalászi Sportcsarnokban tartották
meg a nagy érdeklõdéssel várt ünnepséget. A 11. osztályosok mûsorában és a 12-es osztályfõnökök is tanácsaikkal azt hangsúlyozták,
hogy a diákévek élményei jelentik a legfõbb jellemformáló erõt. Elõször
adtak a végzõsök azoknak a szülõknek, nagyszülõknek szalagot, akik
maguk is a Móriczban érettségiztek. A küzdõteret betöltõ nézõsereg
élvezettel figyelte a változatos táncokat: a szerb kólótól a különféle
keringõkig.
Walkway Palacsintázó és Étterem
Bogdányi út 15/2 (a Duna-korzón, a
hajóállomással szembeni kis köz)
T. 06-20-501-3830 • walkway@t-online.hu

palacsintáinkból két óra alatt!
Részvételi díj 1800 Ft felnõtteknek, 950 Ft
gyerekeknek (12 éves korig).
Asztalfoglalás 06-20-501-3830

101 kiskutya játszósarok!
Minden nap 101 kiskutya játszósarok várja
a gyerekeket. Társasjáték, plüssök, kirakó,
színezõk gondoskodnak a szórakozásról!
3000 Ft-os fogyasztás felett ajándékcsomaggal lepjük meg a gyerekeket!

December 18-19., szombat-vasárnap
12-18 óra között
MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTÉS
Minden kelléket és segítséget biztosítunk!

December 11. szombat 12 óra
Nézzék velünk a 101 kiskutya kalandjait!
December 12-én, vasárnap,
SVÉDASZTALOS PALACSINTANAP
Próbálja ki, mennyit bír enni sós és édes

December 27-31.
SZÜNIDEI MATINÉ
Minden nap rajzfilm-vetítéssel,
hûtõmágnes- és gyöngyképkészítéssel
várunk kicsiket és nagyokat!
Nyitva: H: 12-21; K-Cs, V: 10-21
P-Szo: 10-22

Akciós fenyõfa-vásár!
LUCFENYÕK, NORMAND FENYÕK, EZÜSTFENYÕK
Elõrendelés esetén 20% kedvezmény
December 10-tõl 15-ig 15%;
december 15-tõl 20-ig 10% kedvezmény
• Eper u. 2. (Pismány hegy lábánál, a Pöpec Bt. telephelyén)
• Papszigeti Üzletház (a 11-es út mellett, a Mini ABC-nél)
• V-8 Uszoda (Kálvária út)
Szentendrén és környékén ingyenes házhoz szállítás!
Tel. 06-20-272-7319, 06-30-819-2549
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KULTÚRA

Szerb Mikulás
Pomázon

Magánszínház Szentendrén

December 17-én, 16 órakor
Gyermektáncház a „Szerb
Mikulás” alkalmából a
Vujicsics Együtes közremûködésével a pomázi Városháza
dísztermében. Közremûködõk:
Eredics Gábor, Borbély Mihály,
Eredics Kálmán, Eredics Áron,
Brczán Miroszláv, Szendrõdi
Ferenc, Vizeli Balázs.

nak komoly közösségépítõ szerepének kell
lennie, ami vonzza a
nézõket. A támogatás
elsõsorban ne az államtól jöjjön, hanem
azoktól, akiket a színház szolgál: a közösségtõl.
Egy magánszínházat
vezetünk közösen már
évek óta, mégis mára
tanultuk meg mindketten igazán, hogy mit is
jelent a közszolgálat.
Aki anyagi gazdagságra
vágyik és azt a kultúrából szeretné megteIvancsics Ilona színmûvésznõ és párja, Sebõk Péter, a
remteni, az hamar csaSzáguldó Orfeum magánszínház vezetõi
lódhat, de akinek a
A színházi játék nem új dolog lelke és a szíve is benne van, az
városunkban, hiszen több elõbb utóbb gazdagságra lel.
évtizedes múltra tekint Színházat is csak eképpen lehet
vissza a Nyári Teátrum tradí- mûködtetni.

Ökumenikus
kórushangverseny
A Református Gimnázium
kápolnájában Adventi
Ökumenikus
Kórushangversenyre várnak
minden érdeklõdõt
december 12-én, vasárnap
16 órakor.
Résztvevõ kórusok: Ferences
Gimnázium Vegyeskara, PéterPál Ifjúsági Kórus, Református
Gimnázium Kórusai,
Református Kórus, Szent
Cecília Kórus és az egyesített
Református Kórus és kamarazenekar. A belépés díjtalan.

ciója. Év közben is jár itt egyegy igényesebb profi produkció a sok lelkes helyi és
kistérségi amatõr csoportok
mellett. Az itt élõ, színházat
kedvelõ polgárok véleménye
volt, hogy kellene egy állandó társulat, amely megadhatná Szentendre és az egész
megye mûvészi rangját ezen
a területen.

„Közszolgálati” színház
Amikor megalapítottuk virtuális
társulatunkat,
a
Száguldó
Orfeumot, az volt a cél, hogy megmutassuk, miként lehet minõségi
színházat csinálni falak, állandó
stáb és sok tõkét felemésztõ
állandó infrastruktúra nélkül.
300 elõadás és 150 ezer leutazott
kilométer után ezt bizonyítottuk.
A következõ kihívás és cél az,
hogy ugyanezt megtegyük állandó játszóhellyel rendelkezõ
kõszínházként a jelenlegi nem túl
rózsás kulturális viszonyok között. Törekvésünket támogatja
Szentendre önkormányzata és a
Kulturális Kft. is.
Könnyû színházat csinálni százmilliós állami támogatással, a
jövõ viszont azt mutatja, hogy a
színházaknak meg kell tanulniuk
pazarlásmentesen, tisztességesen, minõségi elõadásokkal, de
mégis közönségcentrikusan mûködniük. Egy jó színházi társulat-
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Idei tapasztalataink
Elsõ felméréseink azt mutatták,
hogy több mint kétezer rendszeresen színházba járó személy lakik
a térségben. Õk esténként beautóztak a fõvárosi színházak
egyikébe, ami – mint tudjuk –
gyakran nem is olyan egyszerû.
Erre a problémára igyekszünk
megoldást nyújtani. Ez év õszén
elindítottunk egy színházi klubot,
amelynek már közel háromszáz
tagja van, s rendszeres jegy- és
bérletvásárlásukkal fejezik ki
támogatásukat. Lesznek további
tagsági és szponzorálási lehetõségek is 2011-ben. Mi cserébe
magas színvonalú színházi élménnyel tudjuk õket megajándékozni, jelenleg havi, a késõbbiekben majd heti rendszerességgel.
A 2010-es évet egy aktuális
darabbal zártuk Szentendrén: egy
amerikai szerzõtõl az 5 Nõ az
esõben címmel. Öt nõi sors jelent
meg a darabban, akiket a munkájukon kívül egy dolog köt
össze: a partnereikhez fûzõdõ
kapcsolataik zsákutcába futottak.
Az akaratukon kívül „szinglisedett” hõsök katartikus története
a darab, ahogy a hölgyek gondolkodása, viselkedése változni kezd
az önmegismerés, az önbecsülés,
a barátságból fakadó erõ és egyfajta legyõzhetetlen nõi optimizmus útján. Az én karakterem egy

vad csaj, aki elég szabad életet él.
Szabad szájú, mindent kimond,
amitõl a másik esetleg elpirul. Jól
éreztem magam a szerepben. Meg
is lepõdtem saját magamon, mert
ránézésre sem vagyok ilyen típus.
Ugyanakkor a színészetben az a
csodálatos, hogy mindannyiunkban vannak dolgok, amelyek a
hétköznapokban nem, de a színpadon megjelenhetnek. Ötven év
alatt az ember figyel, és a színházi-színészi tapasztalat gyûlik
benne. Úgy gondolom, hogy ezt a
figurát valahogy elkaptam.

Jövõ évi elõadások
Ezt a munkát folytatjuk az új esztendõben. A társulat háromelõadásos bérletet hirdet meg a
Pest Megyei Könyvtár színháztermében, 2011 téli és tavaszi hónapjaira. A közönség kívánságára
elsõként egy klasszikus magyar
mûvet – Örkény István: Macskajáték – mutatunk be Szitás
Barbara líraian érzékeny rendezésében január végén. Egy hónappal késõbb, hasonlóan a közönség
kérésére - mivel sokan lemaradtak Neil Simon: Nõi Furcsa Pár
címû nyári elõadásáról – február
végén ismét idehozzuk ezt a kedvelt darabunkat. Harmadik elõadásunk igazi színházi csemege
lesz március utolsó hétvégéjén: a
szerelem és szenvedély drámai
játéka, Sarkadi: Elveszett Paradicsom címû remekmûve Dózsa
László rendezésében.
Áprilisban, bérleten kívül pedig
egy meglepetés elõadást tartogatunk, amelynek részleteit majd
az új esztendõben hozzuk nyilvánosságra.
Kedvezményes bérletárainkat
a színházi klub tagjaink élvezhetik,
de mindenkinek van lehetõsége
regisztrálni és jegyeket vásárolni a
már megszokott helyeken december
elejétõl. Remek karácsonyi ajándék
lehet ez azok számára, akik esetleg
színházi élménnyel – egy-egy
Száguldó Orfeum színházi bérlettel –
kívánják meglepni szeretteiket
karácsonyra.
Jegyek és bérletek kaphatók
a Szentendre Tourinform Irodában
(26/317-965), a PMK információs
pultnál (26/310-222), a V-8 Uszoda
és Szabadidõközpontban (26/300200), valamint a Dunabogdányi
és Pomázi Mûvelõdési Házban.

IVANCSICS ILONA
SEBÕK PÉTER

KULTÚRA

Jubileumi örömzenélés

Söndörgõ-koncert
Szentendrén

fotó  BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

December 30-án, csütörtökön
19 órakor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7.) a Söndörgõ
együttes lép fel. A koncertre
a belépõdíj: 2300 Ft.
Jegyek kaphatók: Tourinform
Iroda (Duna-korzó – Bercsényi
utca sarok, a „Gomba” mögött),
tel. 317-965; 317-966, az
InterTicket országos hálózatában: www.jegy.hu.

A Mûvészetek Palotájának impozáns üvegcsarnokába lépve
rögtön otthon érzi magát a
szentendrei látogató. Csupa
ismerõs arc, akár a PMK-ban is
lehetnénk. Úgy is lesz, de még
egy párat aludnunk kell
december 30-ig. Persze nem
meglepõ az otthonos hangulat, hiszen Szentendre egyik
büszkesége, a Söndörgõ
Együttes ad jubileumi koncertet rajongóinak.
Bármennyire is hihetetlen, de már
15 éve, hogy az öt fiú elindult a
zenei pályán. Gondoljunk csak bele: „Sali”, azaz Eredics Salamon,
idén májusban töltötte be a 20-at,
és a csapat doyenje, Búzás „Bundi”
Attila is csak épp’ betöltötte a 30-at!
A zsúfolásig megtelt koncertteremben, az elsötétített színpad
fölötti óriási kivetítõn mindössze
két szó és két szám: Söndörgõ 15
év. Igen, a 15 éve indult „söndörgés” most jelentõs állomásához
ért. Koncert a MÛPÁ-ban hazai és
világsztárokkal, meghívott barátokkal, mûvészkollégákkal, egykori mesterekkel. A félhomályban
belopakodó fiúkat óriási tapssal
fogadja a „hazai” közönség. A
tüzes Toncsikino koló és a kivetítõn egymásba fonódó kezek,
ujjak és húrok lenyûgözõ együttese tökéletes kezdésnek bizonyul. A végig puritán, tiszta fé-

nyekre komponált színpadképet
jól egészíti a két szentendrei
mûvész, Margit Szabolcs és Frózsi
Nánnásy Tibor által készített
videovetítés. A jól ismert
szentendrei részleteket gyermekkorunk óriás kaleidoszkópjaként
varázsolják a zenekar fölé. A
negyedik számnál érkezik az elsõ
vendég, az egykori mester, a
mohácsi virtuóz: Versendi Kovács
József, aki Eredics Áronnal vív
tamburapárbajt. Az eredmény:
döntetlen. És ezzel megkezdõdik
a „sztárparádé”. A következõ dalnál egy igazi világsztár, a magyar
népdaléneklés nagyasszonya, a
Kossuth-díjas Sebestyén Márta
csatlakozik a zenekarhoz, mint az
elmúlt másfél évtizedben már
annyiszor. Lehet ezt még fokozni?
A választ a színpadra lépõ Ferus
„King” Mustafov és Borbély Mihály adja meg. A két szaxofonos,
Eredics Dáviddal kiegészülve,
elképesztõ hangulatot teremt. A
„Dada Sali” szerb dallamai nagyszerû lehetõséget adnak a makedóniai cigány hangzás és
dzsesszes feeling párbeszédére.
Az elsõ rész legnagyobb sikerét
aratják. A szünet elõtt még a
gyönyörû hangú, sudár szépség,
Herczku Ágnes elõadását élvezhetjük, Ferus férfias kíséretével.
A második rész egy gyönyörû vlah
dallammal kezdõdik, Eredics Salamon világszínvonalú furulya
szólóját bátyja, Benjámin és Bundi

kíséri. Ezután újabb zenészbarátok
emelik az est fényét: Tompos
Kátya színésznõ és Szalóki Ági
énekes lépnek be egy-egy dalra. Az
est meglepetése a „Csororó”-t
éneklõ Kovács Anti, aki az andalúziai cigányokat idézõ drámai
hangzással varázsolja el a publikumot. A hangulat csak forrósodik, amikor a Vujicsics Együttes
(akik nélkül ez az est nem jöhetett
volna létre) a jól ismert „Rastanak”-ba kezd. Az általuk „Béke
Himnuszának” nevezett dal fájóan
szép dallamai alatt nem lehet nem
gondolni az oly fiatalon elment,
mindig hiányzó Gyõri Karcsira,
Dragutinra. A szomorú emlékezést
a hamarosan következõ finálé enyhíti: valamennyi fellépõ igazi
örömzenélésével zárja le a felejthetetlen estet. Sebestyén Márti ezúttal a kiváló táncosok csapatát
erõsítette.
A koncert után, az épület egyik
különtermében, a születésnapi
koccintást egy meglepetés ajándék tette emlékezetessé: Vujicsics
Marietta, Sztojan özvegye újabb
családi relikviával gazdagította
az együttes gyûjteményét. Egy
közel százéves, szerb népi szõttesbe csomagolt mestertamburát
nyújtott át a fiúknak. A születésnap egy belvárosi étteremben
zárult, ahol az együttes baráti
vacsorán látta vendégül a „szûk”
családot és a baráti kört.
PARASZKAY GYÖRGY
Köszönjük!

Szerelmes mesék
az életrõl
Kornis Mihály író elõadása
december 10-én, pénteken fél
hétkor kezdõdik a P'Art
Moziban (Dunakorzó 18.).
További tervezett elõadások:
január 7., február 11., március
11. Belépõ 1500 Ft, elõzetes
regisztráció ajánlott: partmozi@partmozi.hu. További
információ: 06-30-477-6143.

Lukoviczky Endre
kiállítása
A Szentendrei Képtár december
10. – 2011. február 27. között
Lukoviczky Endre sokoldalú
mûvészetének egy-egy jellemzõ
állomását kívánja bemutatni.
A kiállítás válogatott anyaga
december 10-én, pénteken 17
órakor nyílik. A vendégeket
köszönti Czene András megyei
múzeumigazgató. A kiállítást
megnyitja Kozák Csaba
mûvészeti író.
Megtekinthetõ február 27-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 14-tõl 18 óráig.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Oxigén- és acetilénpalack eladó
felszereléssel együtt. Tel. 06-70244-5700.

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

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.

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.

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-3303640.

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

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

Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.

ÁLLÁST KERES
ÁLLÁS
Dunakanyari Kistérségi Szociális
Intézmény Iskola-egészségügyi
Szolgálata pályázatot hirdet
iskolavédõnõ munkakör
betöltésére határozott idõtartamra, teljes munkaidõben.
A munkavégzés helye:
Szentendre város középiskolái
(Móricz Zsigmond Gimnázium,
Petzelt József Szakképzõ
Középiskola)
A munkakörbe tartozó feladatok:
az iskola- egészségügyi ellátásról
szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédõnõi
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: diploma
másolata, önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának helye:
Dunakanyari Kistérségi Szociális
intézmény, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
Benyújtási határidõ:
december 27.
További információ: Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezetõ,
(26) 311-964
Szentendrei általános iskola
matematika-technika szakos,
vagy technika- informatika szakos tanári állást hirdet meg 2011.
január 1-jei kezdéssel. Önéletrajzokat a tanmat@freemail.hu
címre várjuk december 15-ig.
Irodai adminisztrációban jártas
munkatársat keresünk kb. napi
négyórás, számítógépes
munkára. Tel. 06-20-665-3685.
Rab Ráby vendéglõbe gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk. Tel. 06-20-34057-06, 06-20-980-9274.
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 délutáni, illetve a kora esti
órákban.
Jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk: 06-70-383-8322.

Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-6165756.
Nyugdíjas alkalmi munkát vállal
kombi gépkocsival. Fuvarozás,
gondnoki munkák, ház körüli
tevékenységek, víz- és fûtésszerelés. Tel. 06-70-244-5700.

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

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén, a Hév-hez közel
külön bejáratú, bútorozott,
gézfûtéses, szoba- konyhafürdõszobás lakrész 2 fõ részére
kiadó. Tel. 06-30-266-9201.
Kiadó hangulatos, különálló kis
lakás terasszal, kertes házban
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.
Szentendrén, jó helyen 44 nm-es
garzon kiadó. Tel. 06-30-5309015.
Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás berendezve hosszú távra kiadó. Tel.
06-30-442-2002.

Szentendre belvárosában garázs
eladó. Tel. 06-30-203-9193.
Eladó Szentendrén csúsztatott zsalus társasház I.
emeletén napfényes, nagy
teraszos, 2 szobás, 57 nm-es
lakás tulajdonostól. Irányár:
11,8 millió Ft. Tel. 06-30-8564100.

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. 06-20-4873991, 06-20-367-9361.

Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

EGYÉB
Ezoterikus szilveszter
Salgóbányán, a Medves Hotelben
december 31-tõl január 2-ig.
www.delfintréning.hu,
delfin@delfintrening.hu, 06-30659-0589, Lõcsei Fanni.

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

TÁRSKERESÕ
OKTATÁS
Klasszikusgitár-tanár tanítványok
jelentkezését várja Szentendre
belvárosában. Tel. 06-20-5911161.
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.

Szentendrén Ady Endre utcában
40 nm-es gázfûtéses bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-20-934-5539.
Füzesparkban két szobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20425-9665.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Szentendrén és környékén nagytakarítást vállalok, vagy rendszeresen takarítást, vasalást. Tel.
06-20-577-3557.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.
Zongoraszállítás, költöztetés. Tel.
06-30-509-2284, www.koltozesmaskepp.hu.

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

ÜZLET
A Teátrum buszparkolóban
pavilon kiadó karácsonyi árusításra. Tel. 06-20-665-3685.
Szentendre szívében, a Görög
utcában 2 db 30 nm-es üzlethelyiség+pincetároló kiadó,
ugyanott kerthelyiség és hozzákapcsolódó reprezentatív 70 nmes 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.
Püspökmajor-lakótelep
üzletközpontjában bölcsödével, óvodával szemben, az új
uszoda mellett bármilyen
tevékenységre megfelelõ, új
építésû üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-550-8585.

Konténeres sitt
szállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

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

• a Bükkös-patak partján 11. 23-án befogott
nagyon kedves fiatal kan

14

• a Kálvária téren 11. 30-án befogott fiatal,
félõs keverék szuka
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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 10. péntek
15:30 GRU (95’) 12 év
17:05 GENEZIS (81’) kn.
18.30 SZERELMES
MESÉK AZ ÉLETRÕL
Kornis Mihály elõadása (kt)
20:00 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) kh.: 12 év
21:35 EROS (104’) kh.:16
 december 11. szombat
14:00 FEDÕNEVE: PIPÕ
(75’) kn.
15:30 GRU (95’) kh.: 12 év
17:00 TEENAGER FILMP’ART-I: CARTER EDZÕ
(136’) (DunaP’Art Filmklub)
19:20 SZEMEKBE ZÁRT
TITKOK (127’) kh.: 16 év
 december 12. vasárnap
15:00 FEDÕNEVE: PIPÕ
(75’) kn.

16:30 GRU (95’) kh.: 12 év
18:05 CASABLANCA
(99’) 1942
19:45 SZEMEKBE ZÁR
TITKOK (127’) kh.: 16 év
 december 13. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESÉK – rajzfilmek
18:10 SZEMEKBE ZÁRT
TITKOK (127’) kh.: 16 év
18:30 PARAFRÁZISOK
- Kemény Zoltán grafikusmûvész kiállítása
20:20 FELFORGATÓKÖNYV
(113’) kh.:12
 december 14. kedd
17:00 NÖMADAK TX (89’)
18:30 WOODY ALLEN
SOROZAT: REJTÉLYES
MANHATTANI
HALÁLESET
20:15 MISS POTTER (92’)
kh.:12
21:50 GENEZIS (81’) kn.
 december 15. szerda
17:00 GENEZIS (81’) kn.
18:30 MÛVÉSZSORSOK:
AZ ÓCEÁNJÁRÓ ZONGORISTA LEGENDÁJA

(125’) (DunaP’Art Filmklub)
20:40 MISSION LONDON (107’) kh. 16 év
 december 16. csütörtök
17:00 NÖMADAK TX (89’)
18:30 BABÁK – AZ ELSÕ
ÉV (79’)
20:00 BIBLIOTHEQUE
PASCAL (105’) kh.: 16 év
21:45 GENEZIS (81’) kn.
 december 17. péntek
17:00 BOGYÓ
ÉS BABÓCA (70’) kn.
18:10 MUZSIKUSPORTRÉK: HORTOBÁGY (80’) - Halmos Béla
sorozata
19:45 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) kh.: 12
20:00 SZIMBÓLUMOK
ÉS AJÁNDÉKOK - Kósa
Klára elõadása (kt.)
21:45 GENEZIS (81’) kh.n
 december 18. szombat
14:30 PATA-CSATA (102’)
16.30 AZ ÉLÕ MATRIX –
Bevezetõt mond: Prof.
Szigetvári Iván (kisterem)
17:00 A PADLÁSON (76’)
18:30 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) kh. :12

ELÕADÁS
ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
December 10. péntek 18 óra
AZ ÚJ EGÉSZSÉGSZEMLÉLET
TUDOMÁNYOS ALAPJAI
prof. dr. Szigetvári Iván elõadása
December 17. péntek 18 óra
HOL VOLT, HOVÁ LETT
ÕSBUDA?
Dr. Lánszki Imre ökológus elõadása

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
P’Art Mozi
Duna-korzó 18.

Dalmát Pince
Bartók Béla u. 8.
December 11. szombat 19 óra
ALMÁSI GERTRÚD FESTMÉNYEI
Hamvas Béla Szentendrén megtalálja a
kutat. A megnyitón Tandori-mantrák
December 15. szerda 18 óra
ÁZSIA SZERDA
Vallások, mítoszok, mesék – Angkor
titkai
Száva Borbála vetítettképes elõadása

KIÁLLÍTÁS
KIÁLLÍTÁS
Mûvésztelepi Galéria
Bogdányi u. 51.
A DACHAUI MÛVÉSZTELEP
KORTÁRS ALKOTÓINAK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 13-ig
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
VÉLETLENÜL
Weszelits András fotókiállítása

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.

December 13. hétfõ, 18:30
PARAFRÁZISOK
Kemény Zoltán grafikusmûvész kiállítása

KONCERT
KONCERT
DMH Barlang Duna-korzó 11/A
A SZENTENDREI
KULTURÁLIS KÖZPONT
PROGRAMJA
December 11. szombat, 20 óra
DMH Barlang, Duna-korzó 11/A
INTIM TORNA ILLEGAL
KONCERT
Belépõjegy: 600 Ft
Helyõrségi Klub
Dózsa Gy. út 8. (26) 505-042
December 14. kedd, 15 óra
ADVENTI HANGVERSENY
ÉS ÉVBÚCSÚZTATÓ
Közremûködik a MH Központi Kiképzõ
Bázis zenekara és az Ezüstfény
együttes. Helyszín: étterem

Fenyõvásár

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

Vásároljon szentendrei termelõtõl
luc-, ezüst- és feketefenyõt!
Nagy választékkal, kedvezõ árral várjuk
kedves vásárlóinkat.
Szentendre, Sztaravodai út 12. alatt.
(a 11-es úttól 50 m-re, a Skanzen irányába)

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

Bronzkupát hozott a szentendrei
vitorláscsapat az Adriáról
November 12-16. között rendezték meg a III. Genua Cup – Training Race tengeri navigációs
vitorlásversenyt az Adrián. A Szentendrei Református Gimnázium diákjaiból álló fiatal csapat,
az Adria Sport Club (ASC) végig az élmezõnyben küzdött.
Péntek reggel ragyogó napsütésre
ébredt a legénység a biogradi kikötõben. Gyors reggeli és hajóátvétel után még kicsit várni kellett
a szélre. Miután hamar megjött a
szellõ, kezdõdhetett a hajó kipróbálása, feladatok beosztása és a
manõverek begyakorlása.
Az izgalmakra nem kellett sokat
várni. A „Bravo” névre keresztelt
hajó csapata egy igen zátonyos
helyen sajnos sziklára futott, melyrõl önerõvel nem tudott lejönni. A
segítségére érkezõ ASC-s „Echo”
nem tudta kellõen megközelíteni. A
többszöri próbálkozás ellenére sem
sikerült a sok szikla között, oldalszélben megsodródó hajóval dobótávolságra kerülni, így motoros
mentõhajó segítségét kellett kérni a
kikötõbõl. A mentés tankönyvbe illõ
volt: kötél az árboc tetejére, hajó
megdöntése, majd finoman lehúzni
a szikláról…
Edzés után, este került sor az
ünnepélyes megnyitóra, ahol kisorsolták a hajólobogókat és kiosztották a térképvázlatokat, amelyek a

III. helyen végzett az ASC!

futamok útvonalait tartalmazták.
Újdonság a korábbi versenyekhez
képest, hogy a három napon nem
négy, hanem öt futamot terveztek;
ismét bevezették a citromdíjat és
szavazásra bocsátott a zsûri egy
ún. Gyökér-díjat.
Az elsõ napi futam – Biograd és
Murter között – rajthalasztással
kezdõdött, mivel a ragyogó napsütés nem mindig jár versenyre való

széllel. Szerencsére délutánra megjött a frissülés, így az elsõ ellenõrzõpontról elrajtolt a mezõny. Bár az
ASC-sek a második helyen rajtoltak,
az izgalmakkal teli gyenge szeles
versenyen gyakran felcserélõdtek a
helyezések, a befutás mégis csak a
negyedik helyen sikerült nekik.
(Alfa, Charlie, Bravo, Echo, Golf…
stb. volt a befutási sorrend, hogy
csak az elsõ öt hajót említsem).
Másnap, Murter szigetérõl két futammal jutott vissza a mezõny
Biogradba. Az értékelésnél a két
rész (II/A és II/B) összeredményei
adták a második futam helyezéseit.
A II/A-ban szinte sereghajtóként rajtolt „Echo”-nk. A gyors, ügyes
spinakker (hátszélvitorla) használat, amit a szigetkerüléseknél gyakran, akár rövid idõre is fel-le kellett
húzni, hamar a második helyre
repítette a csapatot, amit a nagy
rivális „Charlie”-val szemben sikerült megõrizni a befutóig.
Kis szünet után, amit a vízen töltöttek a csapatok, hamar elindult a

II/B futam is. Közepes rajt után a
harmadik helyig menetelt az ASC. A
délutánra elgyengülõ szélben az
elsõ három hajó nagyon elhúzott a
többitõl, de „Charlie” ügyesen taktikázva sikeresen megtartotta helyét „Echo” elõtt. Így a második futamban feljövõ hajóként, pontazonossággal, de megelõzte a szentendreieket. (Alfa, Charlie, Echo,
Foxtrott, India… stb. volt a második napi befutási sorrend).
A harmadik, egyben befejezõ napon
még szikrázóbb napsütésre ébredtek a regatta résztvevõi. A reggeli
kormányosi értekezleten a zsûri
digitális alkoholszondával ellenõrizte a kapitányok „naprakészségét”. Egy hajón aznapra új kormányost kellett kijelölni (nem kellett volna az a whisky a kávéba), a
többiek átmentek a szûrésen.
A tengert mintha kivasalták volna.
Egy ránc, egy gyûrõdés, semmi nem
volt rajta. A zsûri ennek ellenére
kivezényelte a hajókat a rajtterületre. A III/A futam elmaradt, helyette
napozás, fürdõzés és jó beszélgetések töltötték ki az idõt. Dél
körül egy kellemes frissüléssel elindult a III/B futam. Az „Echo” jó rajttal, ügyesen taktikázva a második
helyen futott be a rövid sprint futamon. (Alfa, Echo, Charlie, Juliett,
Foxtrott…stb. a befutási sorrend).
A Bartucz Gergõ vezette „Alfa”
legénysége vihette haza az elsõ
helyért járó kupát és vándordíjat.
Második helyen végzett a „Charlie”. A Szentendrei református
Gimnázium csapata, a Köck Gábor
vezette „Echo” javuló teljesítménye
– futamokon elért negyedik, majd
harmadik és második hely – a
végelszámolásban a harmadik helyre lett elég. Az „Echo” legénysége:
Köck Gábor, Takácsy Dorka, Sulyok
András Attila, Takácsy Kristóf,
Barbarics Péter, Kasza Balázs.
A gyökérdíjat a szondáztatás miatt
a zsûri kapta.
A következõ megmérettetésre tavasszal kerül majd sor.
SKIPPER

Kellemes
ünnepeket
kíván a

SZENTENDRE
JÓKAI U. 2.

Rozy
HAJSTÚDIÓ

Szépüljön velünk az ünnepek alatt is!
December 24-ig 10% kedvezményt adunk a hajvágásból
Szilveszterkor, december 31-én minden frizura mellé
AJÁNDÉK SMINK jár profi sminkes kollégánktól!
z Maczó Rozália 20/ 569 1768 z Darula Adrienne 20/ 532 3856
z Kovacsics Judit Bonnie 30/ 949 3579
FODRÁSZTANULÓNK MODELLEKET KERES

Remek ajándékötletek! Karácsonyra elõre elkészített
ajándékcsomagok!
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