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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

Testvérvárosi
megbeszélés
Gubbioban
Az elmúlt hétvégén egy olasz városba,
Gubbio-ba látogatott városunk polgármestere, dr. Dietz Ferenc és felesége,
dr. Szántó Csilla, dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ és dr. Kirchhof Attila
aljegyzõ. A megbeszélésen részt vevõ
országok delegáltjai – Németország,
Franciaország, Magyarország, Anglia,
Olaszország – a jövõ év szeptemberében
Angliában megrendezésre kerülõ Kulturális Ifjúsági Fesztivált részleteit és a
testvérvárosok közötti együttmûködés
kérdéseit, lehetõségeit beszélték meg.
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Nonprofit Kft.
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Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
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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 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 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!
DR.

MOLNÁR ILDIKÓ címzetes fõjegyzõ
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Szakrendelések
új helyen!
Kedves szentendrei és környékbeli lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség és Szentendre
Városának együttes finanszírozásával
megkezdõdött a Szentendrei Szakorvosi
Rendelõintézet korszerûsítése!
A felújítás várhatóan 2011. augusztus
31-ig tart, a rendelések átmenetileg új
helyszíneken, de a megszokott idõben
látogathatóak:
• A mozgásszervi részleg (ortopédia,
reumatológia, gyógytorna, fizikoterápia) és a
gyógyászati segédeszközök boltja a
Szentendre, Dunakorzó sétány 18. (Fehér Ház)
helyiségeiben mûködik.
• A tüdõgyógyászat, szájsebészet,
fogorvosi rendelés változatlanul a
Szentendre, Bükkös part 36. alatt mûködik, és
ebbe az épületbe költözik ideiglenesen a
sebészet, röntgen és az ultrahang ellátás.
• A mammográfia, kardiológia, nõgyógyászat, terhes gondozás, labor, fül-orrgégészet, belgyógyászat, szemészet,
bõrgyógyászat, urológia, neurológia,
igazgatás, raktárak a Szentendre,
Paprikabíró u. 21-ben. (Provincia Hotel)
várhatóan 2010. december közepétõl foglalják
el ideiglenesen helyüket.
Türelmüket és megértésüket
nagyon köszönjük!

SOS
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., 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. 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
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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Menjünk mi is
Betlehembe...
Már három betlehemet csodálhatunk meg a belvárosban: a Fõ
téren, a Péter-Pál templom mellett
és idén elõször az evangélikus
templomnál. Országszerte egyre
több városban találkozni már betlehemmel, és mi, szentendreiek
méltán lehetünk büszkék a mieinkre. Összeállításunkban röviden
összefoglaljuk a történetüket.
• A Fõ tér betlehemét, amit három
évszakon át mindig a Skanzen

egyik pajtája õriz, immár negyedszer Gerezsdi György szentendrei
ácsmester és két segédje, Bábszki
Péter és Pócsi László építette fel, a
viharos havas nap miatt késõn
érkezõ tervezõje, Kertész József
kevés segítségével. Szalmaszobrait W. Horváth Nóra (ötletgazda)
és Papp Kornélia újította és
öltöztette fel. Jászolába december
24-én, karácsonykor kerül a kis
Jézus.
• A Péter-Pál templom mögötti
téren található betlehem alkotója
Haranghy Jenõ grafikus és festõmûvész 1894-ben született Deb-

recenben. Ezt a betlehemet családja számára készítette az 1940es években, akik szentendrei lakosként három évvel ezelõtt hozzájárultak ahhoz, hogy felnagyított méretben elkészítsék az eredeti alkotás másolatát, amit azóta
is minden évben felállítanak a
Péter-Pál templom udvarán.
A betlehem további érdekessége,
hogy a felállításához használt
tûzifát minden évben felajánlásokból vásárolja meg a helyi
közösség, amit a lebontás után a
Karitász segítségével rászoruló
helyi családoknak ajándékoz.
• Az evangélikus templom kereszt
alatti falához jóérzéssel komponált és ragyogó helyre épített
betlehem az Új Mûvész Étterem
tulajdonosa, Novák Gábor támogatásával, Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész befogadó
szeretetével született meg. Az
istálló-pajta építésénél Somfai
Henrik pomázi asztalos mester,
az evangélikus templom új gondnoka és Kertész József bábáskodott. A rokokó szobor-utánzatok lágyítását, felöltöztetését
saját selymeivel, brokátjaival Páll
Kata négygyermekes anyuka és
Papp Kornélia óvónõ ügyes kezekkel tették életszerûbbé.

A polgármester
programja
December 19. (vasárnap)
16.00

Adventi gyertyagyújtás

December 21. (kedd)
09.00
14.00
16.00
17.00

Vezetõi értekezlet
Megbeszélés a VSZ Zrt.
vezérigazgatóval
Megbeszélés a Kulturális
Nonprofit Kht. ügyvezetõjével
Egyeztetés Tahitótfalu
Tûzoltóságáról

December 22. (szerda)
15.00

15.00

Máté György köszöntése 80.
születésnapja alkalmából a
PMK-ban
Izbégi Idõsek Karácsonyi
ünnepsége az Izbégi Iskolában

Szalmabetlehem a Skanzenben

fotók  CSÍKSZENTMIHÁLYI MÁRTON

Akik az idei adventi hétvégeken ellátogattak a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba, az Észak-magyarországi falu tájegység házai között sétálva rábukkanhattak az egyik istállóban a múzeum szalmabetlehemére

is. A jászol fölé hajoló állatokat, Máriát, Józsefet és az angyalt két
földön járó „angyal”, Papp Kornélia és Kertész József készítette, akik
hosszú évek óta külsõs múzeumpedagógusai a Skanzennek. Köszönjük
nekik, hogy szívükön hordozzák közösségünk meghitt ünnepi
felkészülését!
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Megkérdeztük a képviselõket...
A várakozás ideje van... Jó alkalom ez arra, hogy egy pillanatra megálljunk, végiggondoljuk a következõ év reményeit,
lehetõségeit. Erre kértük városunk képviselõit is: vázolják röviden terveiket és beszéljenek kicsit a magánéletükrõl is.

DICSÕ ZOLTÁN
Polgári Koalíció

DR. DUKAI MIKLÓS
Polgári Koalíció

Karácsony a családom legnagyobb, legszebb ünnepe, ezért
különösen nagyon fontos a szeretet ünnepe. Szülõk, gyermekek,
unokák – szép, nagy család
vagyunk. A legkisebbeknek természetes dolog az ajándék, de a
család többi tagjának egyéni,
egyedi ajándékokkal kedveskedünk.
Képviselõként számolnom kell a
következõ évek gazdasági nehézségeivel. A városrészben elért
rendkívüli eredményekkel nagyon
magasra emeltem a mércét, de
mindenképpen folytatom a megkezdett utat Pannónia-telep és a
város fejlõdéséért. Elkészült Pannónia útjainak engedélyes és
kiviteli terve, ezzel felkészültünk,
hogy pályázatokon tudjunk indulni. De útjaink folyamatos karbantartását biztosítani kell.
Ipari technológiával készült lakások (panelházak) hõszigetelése és
fûtéskorszerûsítése EU-s támogatással, a Rózsa Társasház
lakóinak támogatását, Pannónia
lakóinak problémáinak, ügyeinek
segítését mindennapi feladatként
tartom számon.
A választókerületem és Szentendre lakóinak áldott karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog újesztendõt kívánok!

Advent mindig különleges idõszaka az évnek. Ilyenkor a legrövidebbek a nappalok, hosszúak és
hidegek az éjszakák. Az ember
mégis reménységgel teli várakozással tekint elõre, hiszen tudja,
hogy elérkezik a pillanat, és
megérkezik a Megváltó karácsony
szent éjszakáján. A rorátékon – a
hajnali szentmiséken – a templomok megtelnek gyerekekkel és
felnõttekkel, akik várják, hogy
megérkezzen a Kisded a szívekbe
és a lelkekbe.
Adventben és karácsonykor jobban odafigyelünk a másik emberre, a családra, barátokra, rokonokra. Meglátogatjuk, megajándékozzuk egymást, és igyekszünk a hétköznapok minden
gondját-bánatát letenni a vállunkról, és annak örülünk, hogy
együtt lehetünk.
Szenteste hármasban leszünk
feleségemmel és kislányunkkal.
Izabellának ez lesz a második
karácsonya. Tavaly nagyra nyílt
szemekkel nézte a karácsonyfát, a
csillagszórókat, gömböket, díszeket. Legjobban az ajándékok
csomagolópapírjának örült, mert
az annyira zörgött és fénylett.
Karácsony másnapján vidékre
megyünk, hiszen szüleim Kapuváron élnek, és ott él nagyma-
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mám is, aki szintén nagyon várja
a dédunokáját.
Képviselõként az új esztendõben
is a körzetemért és a városért
szeretnék dolgozni, hogy a megkezdett úton továbbmehessünk,
és Szentendre egyre szebb, élhetõbb, tudásban és kultúrában
gazdagabb, fejlõdõ város lehessen. Mindenkinek azt kívánom,
hogy a Karácsony meghittségét,
örömét, lelki javait tudja átvinni a
2011-es esztendõre, mert csak
összefogással, egymás iránti
megértéssel tudjuk elõre vinni
közös dolgainkat.

hatodik egyetemi szakdolgozatomat (diplomatervemet) mint
építõipari igazságügyi szakmérnök. Örök optimistaként bízom
abban, hogy a tudásra szükség
van (lesz), bár a jelen kor nem a
szaktudásnak, hanem a pártlojalitásnak kedvez, mintha visszatértünk volna a diktatúra árnyékába.
Mind magánemberként, mind
képviselõként Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag
Boldog Újévet Kívánok minden
szentendrei polgárnak.

DR. FILÓ ANDRÁS
Jobbik

FEKETE JÁNOS
Társaság az Élhetõ Szentendréért
Egyesület

Képviselõként ígéretemhez híven
folyamatosan beterjesztem azokat a javaslatainkat, amelyeket a
választási kampányban megfogalmaztunk.
A januári testületi ülésre már
most, december elején elkészítettem a Bükkös-patak jobb partja, a
Duna-korzó, a Postás-strand és
a Duna által határolt területre a
fejlesztési tervemet. Szintén
a januári ülésen lesz téma a belterületbe vonást érintõ környezetvédelmi hatástanulmány kiírásának kérdése. Eskümnek megfelelõen, a szentendreiek érdekét
fogom képviselni ebben a kérdésben is. Határozottan elutasítom
azt a fajta hivatali hozzáállást,
amely szerint a hivatal elsõdlegesen abban érdekelt, hogy miképpen tud megakadályozni egy lakossági kezdeményezést, ahelyett, hogy az lenne a célja, hogy
mi módon lehet azt minél elõbb
megvalósítani. Ennek érdekében
folyamatosan fogom interpellálni
mind a polgármestert, mind a
jegyzõt, ugyanis nem mi, szentendreiek vagyunk a hivatalért,
hanem a hivatal van értünk. Jó
lenne, ha ezt tudomásul vennék a
köztisztviselõk is.
Magánemberként is több cél lebeg
elõttem. A holtomiglan való tanulás jegyében most készítem a

Az év vége közeledtével az egyszeri képviselõ számot vet avval,
mit tett 2010-ben a közért, és
milyen feladatokat tûz ki maga
elé 2011-re. Képviselõi múltam
még igen rövid, ám annál mozgalmasabb volt az ahhoz vezetõ út.
Köszönet mindazoknak, akik bíztak a civil összefogásban, és
szavazataikat nem befolyásolták
valótlan hírek, félrevezetések. A
TESZ így lett a város megkerülhetetlen közéleti szereplõje. Ahol
csak alkalmam adódott, azokat az
értékeket kívántam közvetíteni,
amelyekért képviselõvé választottak – a városlakó fejével gondolkodni, a városlakók érdekét
képviselni.
Az elmúlt bõ két hónap hozott
elutasított javaslatokat, de némi
eredményt is. A testület többsége
elutasította a belterületbe vonás
kapcsán kiharcolt, az egész városra kiterjedõ hatástanulmányt, a
pismányi Akácfa utcában leszakadt hegyoldal kérdését, a Lászlótelepi park/játszótér elnevezését.
De megtudtuk, hogyan lehet olcsóbbá tenni a távfûtést, hogyan
lehetne a városi intézmények
energiaellátását megoldani, bár
erre nem sokan voltak kíváncsiak.
Siker a Bükkös-parti természetkárosítás leállítása – környezetvédõ civilszervezeteknek hála.
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Zakar Ágnes képviselõtársammal
a testületi ülésen közösen felléptünk a hétvégi belvárosi randalírozások megfékezése ellen,
amelynek kapcsán a jegyzõ levelet írt a rendõrkapitánynak, a polgárõrségnek és a fogyasztóvédelemnek.
A jövõ évben számos feladatot
szeretnék megoldani. Gyorsan és
hatékonyan lehetne a vizuális
környezetszennyezést visszaszorítani: a várost elcsúfító reklámokat rendezett körülmények
közé terelni. Van még közintézmény, ahova nem vezet szilárd
útburkolat, járda, ezt mindenképpen meg kell oldani. Örömmel tapasztalom, hogy a civilszervezetek erõsödnek, a közélet egyre
aktívabb szereplõjévé válnak.
Több új egyesület, baráti kör
alakult, alakul. Szeretném, ha
köztük összhang lenne, részérdekeiket egyeztetnék, amelyek így
együtt közös, városi érdekké válnának. Szeretném, ha a városlakók
szemét, fülét és száját a városvezetés segítségnek tekintené, és a
közjó érdekében használná.
Magánemberként szurkolok a
gyermekeimnek, lányomnak az
egyetemen, fiamnak a gimnáziumban – õ jövõre érettségizik.
Magamnak tisztes helytállást
kívánok a vízen mint sportoló, és
a szárazföldön mint képviselõ.

FÜLÖP ZSOLT
Társaság az Élhetõ Szentendréért
Egyesület
2010 feladatokkal és új kihívásokkal teli év volt, ezek közül hár-

mat emelek ki.
• A Baptista Egyházközség és a
város között sikerült véglegesíteni a megállapodást, így elkezdõdhet a Püspökmajor-lakótelepen az egyházközség új központjának építése, mely nem
csupán az ott lakó emberek érdekét, hanem egész Szentendréét
szolgálja.
• A városi, városrészi egyesületek
összefogtak, például a tervezett
41 óriásplakát kihelyezése ellen,
vagy sikerült elindítani az élhetõ
Szentendréért felelõsen, hosszú
távon is az emberek érdekeit szolgáló, környezetet óvó, fejlesztõ
gondolkodást, a tervezett belterületbe vonás és a várost bekerítõ út kapcsán.
• Megalakult a Társaság az
Élhetõ Szentendréért Egyesület,
és az önkormányzati választáson
a második helyen végzett. Ez a
bizalom erõt ad programunk
végrehajtására.
2011-ben folytatjuk terveink megismertetését, mely a városrészekben lakó emberekre támaszkodik,
számít véleményükre, képviseli
õket döntési helyzetekben. A városrészek egésze adja Szentendre
arcát, meg kell õrizni értékeit, új
közösségi helyeket, programokat
kell indítani Pismányban, a Belvárosban, Izbégen, a Kertvárosban, a Püspökmajor-lakótelepen,
a Pannónia-telepen az élhetõ
Szentendréért.
Elsõ feladatunk, hogy rögtön
2011 januárjában a belterületbe
vonás és a várost bekerítõ út
kapcsán figyelemfelkeltõ akciókat
és fórumokat szervezzünk, hiszen
a képviselõ-testület többsége
visszavonta azt a határozatot,
hogy környezeti hatástanulmányt
kell készíteni. Ez ellen a visszavonó döntés ellen dr. Dietz Ferenc
polgármester is erõteljesen fel-

lépett, így számítunk az õ támogatására is, és mi is segítünk
neki, hogy a frakcióját meg tudja
gyõzni a hatástanulmány szükségességérõl, melynek készítését
törvény is elõírja.
Személyes és közéleti munkám
kapcsán is hálát adok az Úrnak,
hiszen a tenyerén hordott. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig
minden sikerült, vagy hogy soha
nem voltam elkeseredett. Ezekben
a nehéz idõkben is éreztem, hogy
nem vagyok egyedül, még akkor
sem, ha nem értettem, mi miért is
történik. Tudtam, biztonságban
vagyok, hiszen „a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek,
de az én irgalmasságom tõled el
nem távozik, és békességem
szövetsége meg nem rendül, így
szól könyörülõ Urad”. (Ézsa.
54:10).

HIDEGKUTI GERGELY
Polgári Koalíció
Az advent számomra a kettõsség
idõszaka. Ott van a vágy bennem,
hogy minél több energiámmal a
karácsonyi készülõdéssel és a
családommal foglalkozzak, miközben a munkahelyemen is
ilyenkor van a legnagyobb hajtás,
advent helyett egy amolyan
„üzleti-kapuzárási” pánik. Nem
könnyû a kötelezõ és a vágyott
(szabadon választott) gyakorlatokat összeegyeztetni, de úgy
gondolom, hogy a korosztályomban ezzel nem vagyok egyedül.
Idén egy kicsit másképp csináltam. A „munka-adventet” már
október közepén elkezdtem, így

december elejére a legtöbb
munkahelyi feladatommal végeztem. Idén másképp lesz – gondoltam. Aztán kiderült, hogy a hirtelen szabaddá vált pillanatokat a
képviselõi munkával is remekül
meg lehet tölteni. De végül azért a
családomnak is több maradt,
ráadásul a legtöbb szentendrei
eseményre a háromból már
legalább két gyerekemet magammal tudom vinni.
2011-ben több nagy feladat áll
elõttünk. Dukai Miklós és Pintér
Ádám képviselõtársaimmal januárban elkezdjük széleskörû
lakossági egyeztetéssel a Pismány program kidolgozását,
amelytõl azt várjuk, hogy Szentendre sokszor mostohagyerekként kezelt kertvárosa nagyobb
figyelmet kapjon a városvezetéstõl. Új megbízatásom keretében el szeretném készíteni a város
közterületi leltárát, amelybe szintén a lakosság közremûködésével
rögzíteni kívánjuk az összes,
Szentendre területén megoldandó
apró problémát – a kidõlt lámpaoszlopoktól az eldugult csatornafedõkig. Nem gondolom, hogy
ettõl minden magától megjavul
majd, de hiszek benne, hogy sok
olyan gond is megoldódik, amely
eddig elkerülte a városüzemeltetés figyelmét.
Képviselõként minden szentendrei családapának azt kívánom,
hogy minél több idõt tudjon a
munkájából a családjának spórolni, hogy a gyerekek ne csak
karácsonykor játszhassanak kifulladásig apával. Ha pedig mindezek után akad pár helyi közéletre vagy problémák megosztására
fordítható percük, akkor pedig
továbbra is keressenek nyugodtan...
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KISS KÁROLY
Polgári Koalíció
Azon dolgozom tovább, hogy
körzetemben, a Püspökmajorlakótelepen a panel-, az öko- és a
Concerto-programokon keresztül
minél több pályázati pénzt
tudjunk szerezni a szigetelési
munkákra, a nyílászárók cseréjére és az egyedi hõmennyiségmérésre való átállásra. Ebben a
munkában számítok a közös
képviselõk segítségére is.
Folytatni szeretném az utak (pl. a
Radnóti szervizút), járdák felújítását, és ahol szükséges, újat
építeni. Emellett az elöregedett
parkok felújítását is szeretném
elkezdeni. Fontos a fûtõmû korszerûsítése, illetve szociális segítséget kell nyújtani a rezsijüket
fizetni nem tudó, idõs és rászoruló embereknek.
Számomra nagyon fontos az
óvodák és a bölcsõde további korszerûsítése, a három új játszótér
további eszközökkel való felszerelése, a fiatalok egészséges fejlõdése érdekében a sportolási és
kulturális lehetõségek bõvítése.
Szeretném tovább növelni a
lakótelepen a térfigyelõ-rendszer
kameráinak számát.
Városi szinten továbbra is támogatom a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiát, ezen belül a
kisebb-nagyobb beruházásokat,
az útépítéseket, a közlekedés fejlesztését, a sportberuházásokat, a
zöldterületek megújítását, a köztisztaság javítását, a közbizton-

Ajándékba:
fényt!

Antik lámpák - polgári
lakásba - gyûjteménybõl eladók. Csillár,
fali, asztali lámpák eredeti állapot
szerint felújítva, újra vezetékelve.
Tel. 06-20-428-9221
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ság erõsítését, az iskolák óvodák
korszerûsítését, a városi rendezvények, a kulturális élet
további bõvítését – természetesen
mindezekhez pályázati pénzeket
kell igénybe venni.
Családomat illetõen úgy gondolom, ha van egészség, hit és öszszetartás, akkor bármit el lehet érni. Ez érvényes a város egészére is.

Számomra az évnek az egyik
legkedvesebb idõszaka az advent,
amikor mi, városlakók minden
vasárnap összegyûlünk a Fõ
téren, hogy meggyújtsunk egyegy gyertyát a város adventi koszorúján, megkóstoljuk egymás
süteményeit, forralt bort, meleg
teát kortyolgatva beszélgetünk,
együtt készülünk Jézus születésére, a szeretet és a család
ünnepére, a karácsonyra.
Kívánok minden szentendreinek
áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt!

hatáskörileg és feladatkörileg
hozzánk tartozó feladatok mellett. Egy dolgot, mint képviselõnek, soha nem szabad szem elõl
tévesztenünk: azt, hogy a testület
közpénzzel gazdálkodik, így elsõsorban a lakosság számára a
kötelezõen ellátandó feladatok
megfelelõ minõségben való biztosítása a munkánk.

KUN CSABA
Polgári Koalíció

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
Polgári Koalíció

Harmadik ciklusban vagyok már
Szentendre várost vezetõ képviselõ-testület tagja. Az elõzõ 4
évben a város alpolgármestereként úgy érzem, hogy több sikeres városi ügyet indítottunk el.
Örömmel tölt el az „Uszoda a
Szentendreieké” program elindítása és a fûtéskorszerûsítés sikere a lakótelepeken. A következõ
négy évben a Városüzemeltetési
Bizottság elnökeként és a 3.
számú körzet képviselõjeként dolgozom, továbbra is körzetem, a
Vasúti villasor és környéke, a Rózsakert és természetesen a város
valamennyi lakója érdekében.
Ezúton is köszönöm, hogy újra
bizalmat szavaztak nekem.
Szentendre iránti tettvágyam a
régi, és tudom, hogy nagyon
sokan számítanak továbbra is
rám. Fontosnak tartom, hogy a
Concerto energiatakarékossági és
korszerûsítési programunk folytatódjon, a Dumtsa Városfejlesztési Stratégia alapján elindított
fejlesztéseink sikeresen befejezõdjenek. A költségvetési bizottság tagjaként a város pénzügyi
egyensúlyának megõrzését és a
kötvény hatékony felhasználásával megtérülõ beruházás megvalósítását szeretném elérni.
Életem része immár 25 éve a
Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület programjainak
szervezése, az egyesület vezetése.
A határon túli magyarokért, kultúrájuk megõrzéséért, az anyaországgal való szorosabb kapcsolatuk megerõsítéséért tenni,
ezután is fõ célom marad, különösen fontos a két erdélyi
testvérvárosunkkal: Kézdivásárhellyel és Zilahhal való kapcsolatunk.

A 2010-es év eseménydús volt
számomra, hiszen megszereztem
a Corvinus Egyetem Egészségügyi Menedzser szakának
diplomáját, októberben pedig
harmadik ciklusban képviselõvé
választottak.
2011-ben két fõ feladatom van,
részben az 5-ös körzet lakóinak
képviselete, részben a SZEI
(Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet) pályázat megvalósítása
közben, az átépítés alatti folyamatos betegellátás biztosítása.
Az 5-ös körzetben szeretném a
lakossággal folyamatosan tartani
a kapcsolatot, ezért mobiltelefonon állandóan elérhetõ vagyok:
06-20-967-6870. Fogadóórámat a
Barcsay iskolában tartom, minden hónap második keddjén, 15tõl 16 óráig.
A szakorvosi rendelõ költöztetését és az átmeneti mûködtetés
feladatait szeretném zökkenõmentesen biztosítani. Ez számtalan adminisztratív feladatot is
jelent, hiszen minden hatósági
engedélyt újra kell kérni az új
helyszínekre. Az intézményt
részben a Fehér Házban, részben
a korábbi Provincia Szálló épületében helyezzük el. Az elkövetkezõ hónapokban, szeptember
végéig kell az átmeneti mûködést
ezekben az épületekben biztosítani. A sebészet az egyedüli kivétel, amely a röntgen közelsége
miatt a régi egészségházban, a
bõrgyógyászat jelenlegi helyén
kerül elhelyezésre. Itt lesz ezentúl
a röntgen és az ultrahang-rendelés is.
Személyes életem egyik büszkesége, hogy a szentendrei Rotary
Club tagja lehetek, szeretném
idõm és energiám egy részét
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MAGYAR JUDIT
Magyar Szocialista Párt
A választ a kérdés második felével kezdeném. Mivel biztos családi háttérrel rendelkezem férjem és
velünk élõ egyetemista gyermekem által, ezért családi területen
nem szeretnék változást.
Annál inkább a munkám területén. 2010 közepétõl átalakult a
vállalkozásom, így a teljes irányítás, vezetés, menedzselés ma
már az én kezemben összpontosul. Az augusztusban megkezdett
munkát szeretném folytatni. Új
piacokat, új lehetõségeket felkutatni, új termékek gyártását, forgalmazását bevezetni a meglévõ
vásárlóink körében, és bõvíteni
azon munkatársaim körét, akiknek a cégem tevékenysége által
munkalehetõséget, vagyis megélhetést tudok biztosítani. Célom,
hogy pár éven belül piaci lefedettségünk magas arányú
legyen.
Ami a képviselõséget illeti, továbbra is a megkezdett munkát
fogom folytatni. Azaz, részt veszek a lakosok és a város szempontjából legelõnyösebb döntések
meghozatalában, és szót emelek
azon döntések ellen, amelyek
nem a város rövid- vagy hosszú
távú érdekeit szolgálják. Minél
nagyobb mértékben szeretném,
ha érvényesülnének azok az elképzeléseinket, amelyeket a választási kampány során az MSZP
részérõl megismerhettek az itt
élõk. A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottsági elnökeként a jövõ évtõl nagyobb mértékben koncentrálunk
az ellenõrzési feladatra az egyéb

VÁROS

továbbra is a klub által szervezett
tevékenységekre fordítani.
Az elkövetkezõ évben néhány
utazást tervezek, de egyéb különösebb esemény nem várható,
hacsak két felnõtt fiam nem talál
ki valami meglepetést számomra,
mert életkoruk alapján elõbbutóbb várható, hogy változtatnak
családi állapotukon.
2011-ben szeretném, ha minél
több, az önkormányzat intézkedéseivel elégedett szentendrei lakossal találkoznék, akik úgy érzik, az
önkormányzat értük van. Mindent megteszek, hogy ez így legyen. Minden szentendrei lakosnak áldott ünnepeket kívánok!

PINTÉR ÁDÁM
Polgári Koalíció
Az adventi idõszak a várakozásról, az elhatározott változtatásról
szól számomra. Várom a karácsonyt, a családdal töltött békés
ünnepet, a fáradtságos választási
év után egy kis pihenést, mialatt
feladataimat átgondolva, rendszerezve újra nekivághatok a
munkának a 2011-es évben.
Fiatal képviselõként a jövõ évben
elõször szeretném, ha elkészülne
Szentendre ifjúsági koncepciója,
melyen most decemberben kezdtünk el dolgozni. Bizottsági elnökként egészségügyi téren fontosnak tartom, hogy rendben
megvalósításra kerüljön a rendelõintézet felújítása, szociális
téren pedig egyre kevesebb probléma legyen szociális kérdésekben, mivel ez azt jelentené, hogy
javul az ország és a városban
lakók anyagi helyzete. A választókörzetemben jövõ évben indulhat
a csatornázás, mialatt már meg
kell tervezni a fõbb utak felújítását és a csapadékvíz-elvezetést.
Emellett szeretném, hogy egyre
inkább odafigyeljünk a közterületek állapotára, ezáltal a
négyéves ciklus végére egy megszépült várost mondhassunk
magunkénak.
Magánemberként minél több idõt
szeretnék tölteni a barátaimmal,
a tanítványaimmal közös utazásokon, kirándulásokon és a borozgatós-beszélgetõs estéken. Jó
volna, ha jutna elég idõm a

sportra is, hiszen egy éve kezdtem
dzsúdózni, ami sajnos feladataim
miatt mostanában nem mindig fér
bele az idõmbe.
Összességében mindenkinek áldott ünnepeket és elegendõ idõt
kívánnék tervei megvalósításához
az új esztendõben!

szívesebben látogatott Szentendre lesz.
Végül, de nem utolsósorban remélem, hogy Szentendre közösségei
tovább gyarapodnak, tovább erõsödnek. Kell, hogy ezek a közösségek szépen megújuló városunkat örömmel vegyék ismét birtokba, mert a beruházások elsõsorban értünk, szentendreiekért
valósulnak meg.

TOLONICS GYULA
Polgári Koalíció
Az advent mindig szép idõszaka
az életemnek, hisz a reményt, a
várakozást testesíti meg. A mi
családunkban már nagyok a gyerekek, lányunk pedig tavaly férjhez ment, nem lakik velünk. Készületünk ennél fogva már kicsit
felnõttes. Nincs az a levélírós,
ajándékeldugós izgalom, több
készület zajlik belül, a szívekben!
Nagyon komoly reménység él
bennem a jövõ évet illetõen is.
Gyermekeim szempontjából örülök azon intézkedéseknek, melyek
a munkahelyteremtést és a gyermekvállalást segítik, ösztönzik.
Bízom benne, hogy szép családokkal, sok unokával örvendeztetnek meg minket. Feleségem és
a magam életében azt szeretném,
de inkább kérem, hogy legyen
erõnk, egészségünk a ránk osztott
feladatokat elvégezni, helyt állni
a családban, munkahelyen egyaránt.
A belváros képviselõjeként örömmel tölt el, hogy három komoly
fejlesztés várható körzetemben.
Megújul a SZEI, elkezdõdik a belváros rekonstrukciója és remélem,
a gát is megépül a Duna-korzón!
Megindult a Pirk múzeum építése,
ezzel romház helyett egy szép
épületet kap a Bogdányi út. Ha
a közadakozás eredményes lesz, a
Péter-Pál templom elõtti téren egy
II. János Pál szobor kerül felállításra, kitárt karjai minket, szentendreieket óvnak, védenek majd.
Szeretnénk gyorsabbá, hatékonyabbá tenni a városüzemeltetés
munkáját, hogy mind az útkarbantartás, mind a köztisztaság
terén sikeresebbek legyünk. Jó
lenne megoldani a Bogdányi út
csatornaproblémáit is. Ezek a
munkálatok sok türelmet kívánnak mindnyájunktól, de tudom,
hogy a vége egy sokkal szebb,

TÖRÖK BALÁZS
Polgári Koalíció
Magánemberként elõször is szeretném az utolsó papíromat is
megszerezni a közgazdasági tanulmányaim lezárásához, valamint szeretném a jogi szakvizsgát
is letenni olyan hamar, ahogy
csak lehet és bírom. Továbbá
szeretnék megmászni egy újabb
szép magas hegyet majd nyáron,
illetve egy lengyelországi focikupán elhozni az aranyat országunknak.
Politikusként szeretnék egyre
több szakmai tudást elsajátítani,
elsõsorban fókuszálva az e-közigazgatás, közigazgatási reform,
illetve a gazdaságpolitikai, pénzpiaci reform témaköreire. Izbég
önkormányzati képviselõjeként
szeretném megoldani a Bükköspataki áradások folyamatos veszélyeztetésének kérdését hordalékfogó gát kiépítésével és a patak
utolsó kikotrásával, továbbá
szeretném az utak állapotának
minél teljesebb rendbetételét elõmozdítani a VSz Zrt. újragondolt
aszfaltozási
tevékenységének
révén, végül megpróbálok egy
Izbég-napot rendezni, ami egy
kötetlen városrészi egynapos
együttlétet jelentene a családoknak.
Alpolgármesterként nagyon sok
feladatom közül kiemelném, hogy
szeretnék a sportélet-fejlesztés és
az ifjúságpolitika területén eredményeket elérni, az önkormányzati vállalatok új vezetõivel
megújítani azok tevékenységét,
adventi heteket megszervezni,
valamint a város cselekvési tervének kialakításában minél inkább részt venni, és a megvalósítást is elindítani az új projektek
irányába.

Ja, meg még azt szeretném, ha a
jövõ év nem 365 napból, hanem
legalább kétszer annyiból állna!

ZAKAR ÁGNES
Polgári Koalíció
Én különösen szeretem az adventi várakozás idõszakát, tele készülõdéssel, sok szép városi programmal, hajnali misékkel, a
családommal közös ajándékkészítéssel, ünnepléssel. Annyi
szép koncert, együttlét, adventi
program van ilyenkor a városban,
hogy azt kívánnám, bárcsak ez a
meleg, szeretettel teli hangulat
uralná az egész évet.
Nemcsak a karácsony, de a jövõ
év felé is bizakodva tekintek,
hiszem, hogy könnyebben fognak
menni a dolgok. Ez nem feltétlenül csak a pénztõl függ, pénz
nélkül is lehetünk nagyobb megértéssel, türelemmel egymás
iránt, és ha ez megvan, az már fél
siker családban, munkahelyen és
a városban is.
Az elõzõ évekhez hasonlóan szeretném képviselõként a körzetem,
Vasvári-lakótelep, a Füzespark, a
Bükkös-patak és környéke és a 6.
körzet többi részének ügyeit
elõrébb vinni, a körzetben élõk
problémáinak megoldásában segíteni. Most év végén örömmel
tölt el, hogy a Bükkös 11-esen túli
szakaszán szépen sikerült több
árvízkor megsérült részt rendbe
tennünk, ami azért is példaértékû, mert a város, vállalkozók,
lakók, patakbarátok összefogásában újult meg sok minden.
Ezzel kapcsolatban fontos cél
marad a jövõben a patakpart rendezése, különösen az árvizekre
való felkészülés, pusztításuk
kivédése. Sajnos idén azt is megtapasztaltuk, hogy a természetnek néhány óra is elég ahhoz,
hogy számunkra fontos értékeket
tönkretegyen, elpusztítson. De azt
is láttuk országos és helyi példákon keresztül, hogy milyen
erõs összefogásra vagyunk képesek ilyenkor.
Képviselõként, tanárként és
anyaként is nagyon fontos számomra a szentendrei oktatás. Az
iskoláink, óvodáink nekünk,
szentendreieknek a legnagyobb
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vagyonunk, így remélem, hogy a
szentendrei oktatási intézmények
továbbra is ilyen eredményesek
lesznek. Az elõzõ évekhez hasonlóan bízom abban, hogy jövõre is
tudunk fejlesztésekre, játszóeszközökre, az intézmények
sport, kulturális programjainak
támogatására forrrást biztosítani.
Mindenek elõtt legnagyobb ajándék számomra az lenne, ha több
boldog, elégedett arcot láthatnék
a városban. Kívánok áldott szép
karácsonyt és sikeres új esztendõt
mindnyájuknak!

Megkérdeztük városunk
polgármesterét is...

DR. DIETZ FERENC
polgármester
Az idei évben már sokat és sok
helyen beszéltem polgármesteri
terveimrõl fórumokon, helyi és
országos médiákban, többek
között ennek az újságnak a
hasábjain is. Elmondtam, mit
értünk el Önökkel együtt, milyen
céljaink vannak, sõt, hogy mit
kellene másképp csinálni az
elkövetkezendõ idõszakban. Most
azonban, így az év végén, valami
másról szeretnék mesélni.
Az adventi gyertyagyújtáskor
mindig eszembe jutnak gyerekkorom boldog karácsonyai, a nagy
családi együttlétek. Amikor az
öcsémmel és az unokatestvéreimmel már lélegzet-visszafojtva vártuk, hogy a szomszéd szobában a
karácsonyfa csengõjét megrázzák
az angyalok (mint késõbb
kiderült, a nagyapám), és átrohanhassunk megcsodálni a
gyönyörû fát, majd a „Mennybõl
az angyal” közös éneklését
követõen
feltéphessük
az
ajándékok csomagolását. Még ma
is fülembe csengenek a szájtátva
figyelt régi városi történetek,
szinte érzem nagybátyám finom
halászlevének ízét, nagymamám
és keresztanyám süteményeinek
illatát. Hallom a lábunk alatt
ropogó havat, amin az éjféli mise
után az egész család csúszkálva
elindult hazafelé.
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Akkor még nem volt ilyen szép
díszbe öltöztetve Szentendre, nem
volt ennyi ajándék a fa alatt, a
karácsonyi asztal sem volt ilyen
bõséges, de mégis a szó legnemesebb
értelmében
„nagyon
gazdagok” voltak a szentendrei
karácsonyok. Akkortájt az volt az
ember érzése, hogy Szentendrén
mindenki ismer mindenkit, mindnyájan tudtuk, hogy bízhatunk a
másikban és minden helyzetben
támaszkodhatunk egymásra. Ma,
ebben a rohanó világban mindez
szinte lehetetlennek tûnik, csak
nagy ritkán, egy-egy városi koncerten, kiállítás-megnyitón vagy
közös adventi gyertyagyújtáson
érzek hasonlót - sok szentendrei
szív együtt dobbanását, amikor
közös vágyak repítik a városi
hajónkat. Ilyenkor szeretném kicsit megállítani az idõt. Reményt
ad, hogy látom lányom és fiam
szemében csillanni a jövõ
ígéretét, vagy az Angyalmama
ünnepségen a jelenlevõ apróságok felszabadult közös örömét.
Ezek a pillanatok azok, amelyekre
mindig jó visszagondolni, amelyek erõt adhatnak a további
munkához, akár várostársként,
akár polgármesterként.
Kívánok Önöknek áldott, szép
karácsonyt szeretteik körében,
egészséget, boldogságot és sikeres együttmûködést egy olyan
Szentendre felépítéséhez, ahol
minden szív összeér, minden
akarat egy irányba mutat!

Gyertyagyújtás
Advent harmadik vasárnapján
ismét népes közönség várta a Fõ
téren, hogy az adventi koszorú
harmadik gyertyája is meggyúljon. Ezüstvasárnap a püspökmajor-lakótelepi óvodások mûsora és Dragon József köszöntõje
után Varga Gyuláné Lola,
Szentendre Város Tisztes Iparosa
Díjának tulajdonosa gyújtotta
meg a gyertyákat.

Szentendrei
„angyalok”
Immár ötödik alkalommal rendezték meg dr. Szántó Csilla, dr.
Dietz Ferenc polgármester felesége védnökségével és szervezésében az úgynevezett „Angyalmama” karácsonyi ünnepség
december 15-én a Városháza

December 19-én, advent negyedik
vasárnapján a Bimbó-utcai óvodások köszöntõje után a város
mûvészei nevében Aknay János
Kossuth-díjas és efZámbó István
Munkácsy-díjas mûvész, a sportolók nevében pedig Gróz János
testnevelési és sport díjas kézilabdaedzõ gyújtják meg a gyertyákat.

Vezetõváltások
A korábbi vezérigazgató, Horváth József távozása után, a december
9-i testületi ülésen Somogyi Zsolt közgazdász végzettségû szentendrei lakost választották a VSZ Zrt.
December 17-én közös megegyezéssel megszûnik Závodszky Zoltán,
a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának munkaviszonya. Az intézményvezetõi posztra pályázatot
írnak ki.

Dumtsa-évforduló
Immár ötödik éve, hogy Dumtsa Jenõ
születésnapi évfordulóján megemlékezést tart és koszorút helyez el a 2006ban, városunk elsõ polgármesterének
hajdani házánál felavatott dombormûvénél Dr. Dietz Ferenc polgármester
és Vukovits Dusan, a szerb kisebbségi
önkormányzat elnöke. Idén Pethõné
Németh Erika helytörténész tartott rövid
megemlékezést a volt polgármesterrõl,
aki sokat tett a városfejlesztésért.
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dísztermében. A rendezvény célja,
hogy a városban élõ közel kétszáz
– a Karitász, Vöröskereszt, Nagycsaládosok Egyesülete által javasolt nehéz szociális körülmények
között élõ –, 12 éven aluli kisgyermeknek új, névre szóló ajándékokat adjanak a nagylelkû adományozók. A példaértékû szentendrei összefogás során mindenkinek jutott egy „Angyalmama”
által vásárolt ajándék, amelyet az
AGY Tanoda mûsorát követõen
vehettek kézhez a gyerekek, így a
nehezebb sorsú szentendrei csemeték is boldogan ünnepelhetnek
karácsonykor.

VÁROS

 A neveddel még 2008 végén a
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának irodavezetõjeként
ismerkedett meg a környék.
Hogyan ívelt a pályád a közigazgatási feladatoktól az önkormányzati politizálásig?
Valójában nem igazán meglepõ ez
az út annak, aki jobban ismer,
hiszen már annak idején is az
fogott meg a kistérségi irodavezetõi pozícióban, és azért váltottam vissza, haza a budapesti
munkahelyeimrõl és karrieremrõl,
mivel foglalkoztatott az, hogy
ezáltal módom nyílik hozzátenni
a magam részét ahhoz, ahogy a
közösségemben a dolgok alakulnak. Régóta bennem volt az ez
irányú érdeklõdés, ahogy egyre
többen megismertek, egyre közelebb kerültem a politizáláshoz,
és amikor az ebben való szervezett
keretek között történõ részvételre
meghívást kaptam, úgy gondoltam, hogy engedek ezen affinitásomnak, és megpróbálok mindent
megtenni azért, hogy a lehetõ
legtöbbet tudjam tenni a közösségem sorsának jobbításáért.
 A Fidesz jelenlegi országgyûlési frakcióvezetõje, Lázár
János 27 évesen lett Hódmezõvásárhely polgármestere, és te
is éppen ennyi idõs vagy most.
Azonos korúak lévén megengedhetem magamnak, hogy kertelés nélkül tegyem fel a kérdést:
korodból adódóan mindössze
néhány évnyi tapasztalattal át
lehet látni ilyen fiatalon mindazokat a problémákat, amelyek
egy 26 ezer fõs város politikai
igazgatásához, vagy ha úgy tetszik, a szerteágazó problémák
intézéséhez szükségesek?
Idõben valóban nem túl hosszú,
de tapasztalatban annál gazdagabb idõszak van a hátam mögött. Egyrészt több munkahelyen
is szereztem már tapasztalatot,
legutóbbi kétéves kistérségi irodavezetõi tevékenységem pedig a
lehetõ legjobb elõszobája volt a jelenlegi tevékenységemnek. Ezenkívül politizálással is már hosszú
évek óta foglalkozom, sok alkalommal és sok embertõl szereztem már tudást e téren. Mindazonáltal pedig úgy gondolom,
hogy megvan a magamhoz való
eszem és megfelelõ képességeim
és tulajdonságaim a feladatom
megfelelõ elvégzéséhez, az empátiától kezdve a szervezõkészsé-

Frissítõ tervek
Szûk két hónapja iktatták be hivatalába dr. Török Balázst,
Szentendre új alpolgármesterét. Az eddigi nyolc hét tapasztalatairól kérdeztük, és egy kis jövõbelátásra kértük õt.
gen, a kitartáson, a problémamegoldó-készségen és a lényeglátáson át az alázatig és az õszinteségig. Továbbá úgy látom, az
alapvetõ folyamatok nem bonyolultak, a részletszabályok elsajátítására idõ kell, de a praktikus
hozzáállás éppolyan fontos.
 Nem egyedül erõsíted a harminc éven aluliak táborát a
Fidesz-frakcióban, hiszen a párt
ifjúsági szervezetébõl, a Fidelitasból érkezett Pintér Ádám
személyében társad akadt.
Szándékos volt a jelöltállítás
során a fiatalítás, vagy egyszerûen mostanra „nõttetek bele” a
politikai szerepvállalásba?
Ezt talán nem tõlem kellene kérdezni, de a magam véleménye
szerint a fiatalításnak is éppúgy
itt volt az ideje, mint az is igaz,
hogy mi magunk is mostanra értünk meg a feladatra. A jövõben
pedig ezt a folyamatot támogatom továbbra is, remélem, egyre
több fiatal ébred rá, hogy magának tanul, magának dolgozik,
maga alakítja a sorsát és azt a
környezetet, ahol él, így akár politikában, akár más vizeken minél
többen és minél nagyobb ambíciókkal vezetik majd életüket.
Politizálni pedig igenis nem szégyen, sõt! Úgyhogy biztatok is
minden fiatalt arra, hogy merjen
és vegye a fáradtságot megfontolt
véleményt formálni a világról,
amiben él. A biztatáson kívül tervezem, hogy más módon is elõsegítsem ezt a folyamatot, illetve
mindenki megkeresését nagyon
szívesen veszem.
 Kistérségi irodavezetõként
másfél éve azt nyilatkoztad:
„ehhez a pozícióhoz együttmûködõ készség, bátorság és
kitartás kell – meg persze türelem minden mennyiségben”.
Miben más ehhez képest az
alpolgármesterség?
A kérdésben van a válasz: nem
különbözik tõle, a feladat jellege
ugyanaz, csak a célkeresztje és a
mélysége más egy kicsivel.
 Jogász-közgazdászként és a
város második embereként mit

tekintesz elsõdleges feladatodnak?
Két nagyon fontos feladatom van.
Az egyik, hogy a választókörzetem, Izbég fejlõdését elõmozdítsam, feltérképezzem, és minél teljesebb mértékben meg is oldjam a
problémákat. A lakosokkal beszélgetve ez több mint ambiciózus
feladat, de igyekszem a lehetõ
legtöbb mindenben segíteni. A
másik fõ feladatom a polgármester helyetteseként ellátni
azokat a feladatokat, amelyekkel
megbíz engem. Nincsenek külön
ügycsoportjaim, így gyakorlatilag
a város mindenfajta szegmensével foglalkozom, illetve segítem a
polgármester munkáját, ahol tudom, képviselem véleményét, ha
valahol éppen nem tud ott lenni.
 A képviselõ-testület tagjai
közül te hirdetted meg a leghosszabb fogadóórát: hivatalosan hetente három órát szánsz
a lakossági észrevételekre, ami
gyakorlatilag ennél sokkal több.
Milyen ügyekben kaptad eddig
a legtöbb észrevételt?
A legtöbb megkeresés eddig a
lakosság részérõl a szociális bérlakásokkal kapcsolatban ért engem, továbbá egyes panaszokkal,
elintézetlen ügyekkel, végül kis
számban egyéb kérdésekkel, javaslatokkal keresnek föl. Minden
megkeresésnek örülök, bár hozzá
kell tennem, hogy nem fõhatóság
vagyok, és nincs jogom a hivatal
valamely döntését felülbírálni –
például lakásokat kiutalni stb. –,
és rajtam keresztül az ügymenetet
sem lehet lerövidíteni. Mindazonáltal nagyon hasznosak a
megkeresések a számomra, és
mindegyikbõl tanulok valamit.
Továbbra is várom mindenkinek a
kedves megkeresését!
 Kötvénytörlesztési terhek, a
pályázatok kivitelezése körüli
huzavonák, uszodafinanszírozás, továbbra is szûkös önkormányzati források, növekvõ
lakosság, a másik oldalon pedig
magabiztos többség az önkormányzatban, és a helyi városvezetõ testület többségével azo-

nos elveket valló kormányzat –
ugyancsak üres zsebekkel. Ezt a
mérleget elnézve milyennek
prognosztizálod a város következõ fél-egy évét?
Az elõzõ ciklusban elindított
tevékenységek a most következõ
fél-egy évben fognak kifutni, ez
2011-ben a szokottnál jóval több
építkezési munkával is jár majd.
Attól kezdve, hogy ezek a projektek beindulnak, bár a költségvetés várhatóan valóban nagyon szûkös lesz, de mindeközben már meg lehet kezdeni a
további évek munkáinak részletes, szakmai elõkészítését. A
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában még maradtak olyan
elemek, amelyek megvalósítása
ezután kerülhet majd a középpontba. Számtalan ötletünk és
tervünk van ezekre, azt hiszem, a
most következõ fél-egy év fogja
megalapozni az egész ciklus kimenetelét, úgyhogy minden
erõnkre szükség lesz ehhez.
Továbbá új vezetõje lesz a VSZ
Zrt.-nek, a Kulturális Kft.-nek, a
Sportcélú Kft.-nek és a Kistérségi
Irodának is. Szeretném megújítani, felfrissíteni ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét, remélem, hogy ezt a lakosság is
örömmel fogja majd nyugtázni.
 Végül, karácsonyhoz közeledvén aktuális a kérdésem, hogy
hogyan fogod ünnepelni a szent
ünnepet?
A karácsonyt mindig otthon ünnepeljük családi körben. Miután
az iszonyú stresszes és rohangálós utolsó napok eredményeképpen mindenkinek sikerül egy
kis ajándékkal kedveskedni, elérkezik a jól megérdemelt fél-ételmérgezés ideje, mindenki körbelátogat mindenkit, következik a
kedvencem: jókat beszélgetünk és
falatozunk.
BOKOR TAMÁS

XXIV. ÉVFOLYAM 46-47. SZÁM  2010. DECEMBER 17.  SzeVi

9

VÁROS

A hetedik
Az idén immár hetedik alkalommal rendezzük meg a Nyugdíjas
Karácsonyt, melynek helyszíne ismét az iskolakonyha volt. Az évek
során rendkívül népszerûvé vált rendezvényt 2010-ben is
egyesületünk, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület szervezte meg. A
város összes nyugdíjasát vártuk a kedves együttlétre. És bár a mi programunkkal egyidõben másik rendezvény is zajlott Szentendrén, szép
számmal jöttek el a szokásos karácsonyi megemlékezésünkre az éltesebb korúak.

A vendégeket Magyar Judit, az egyesület alelnöke köszöntötte, aki
beszédében visszaemlékezett a kezdetekre, amikor a szervezõk gyermekei léptek fel különbözõ mûsorszámokkal, ezzel okozva örömet az
egybegyûlteknek. Ezek a gyermekek ma már felnõttek, de a hét éve elsõ
ízben megrendezett programra azóta is igény mutatkozik. Az elmúlt
évek során egy állandó kísérõje volt az eseménynek: a szélsõséges
idõjárás. Ahogy az alelnök beszédében elmondta, hol az ónos esõ, hol
a hóvihar, hol „csak” a nagy havazás, esõzés nehezítette az érkezést.
Nem volt ez másként a rendezvény napján sem.
Az idei mûsort a Visegrádi Férfi Dalkör adta, nagy sikert aratva a hallgatóság körében. Köszönet érte! A férfikórus néhány perc erejéig
kibõvült, hiszen karnagyuk, Kiss Károly megénekeltette a közönséget
is. A délután második felében állandó zenészünk, Kovacsik József
zenéjére szórakozhattak az örökifjú hölgyek és urak.
Az egyesület ezúton mond köszönetet Szabóné Klement Borbálának a
helyiségért, Trenkáné dr. Jarmalow Ilonának a finom süteményekért,
Sass Szabolcsnak a borért, és minden segítõnknek a rendezvény lebonyolításáért.
DUNAKANYAR NÕSZIROM EGYESÜLET

Régi hagyományok – új hagyományok másképp
Az Izbégi Tagóvodában egymást követõ három programunk: az õszi teadélután, az egészséghét, az adventi
gyertyagyújtás, a régi és az új hagyományok ötvözõdése. Három fontos érték köré csoportosultak: a család, az
egészség és a szeretet.
Az motivált bennünket, hogy rohanó világunkban alkalmat teremtsünk arra, hogy megálljunk egy „pillanatra”,
beszélgessünk egymással, miközben megiszunk egy csésze forró, illatos teát, és töltsünk el együtt gyermekeinkkel
kötetlen, hangulatos órákat. Ablakot nyitottunk a mi sokszínû, játékos, érdekes óvodai mikrovilágunkra is.
A megszólaló dalok, versek, a mindennapok ízesítõi itt az õszi teadélután és az adventi gyertyagyújtás ünnepét
és résztvevõit köszöntötték. A közös éneklés, a gitárkíséret, a vidám hangulat, a sülõ gesztenye és sütõtök illata
igazi ünnepi hangulatot varázsoltak. Az õszi teadélután egészséges étkei, falatkái nemcsak erre az alkalomra
készültek, hanem az ötnapos „egészséghéten” is. S ez a tevékeny hét vezetett el minket az adventig, az elsõ
gyertya gyújtásáig, amikor betlehemi istállót építettek az óvónénik a fenyõfa alatt. S az öreg diófa ágairól lelógó
adventi koszorún meggyulladt az elsõ gyertya. „Ég a gyertya ég, el ne aludjék, szíveinkbõl a szeretet, ki ne aludjék.” A gyerekek kis üveg lampionjaikkal elvitték a szeretet lángjait a város minden részébe, saját otthonaikba.
SZABÓNÉ CSUHAI ERZSÉBET
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NEKROLÓG

Hann Ferenc
1944–2010

66 éves korában, 2010. december 8án elhunyt dr. Hann Ferenc, a PMMI
Ferenczy Múzeumának nyugalmazott mûvészettörténész fõtanácsosa.
Akik két végén égetik a gyertyát,
tudjuk, korán halnak. Mégis nehéz
felfogni, hogy Feri elment. Két éve
már, hogy nyugdíjazták. Mintha
tegnap lett volna: azonnal felszínre
tör néhány belénk égett szarkasztikus megjegyzése, halljuk botjának
kopogását, érezzük egykori irodájának örökké szállongó dohányfüstjét.
Az utolsó években elemi vágyként
fogalmazódott meg benne, hogy
valami társadalmon kívüli, idillikus
helyen számvetést készítsen. Úgy
tûnik, a keresett, a vágyott, az önként vállalt szigetmonostori remeteség sem hozta el számára a testi
és lelki felszabadulást. A felszabadítást a mûvészet szolgálatából.
Akinek minden gondolatát, minden
cselekedetét ez határozza meg, úgy
látszik, nem találhat ezen kívül
békét. Márpedig Feri egész életét a
múzsák igézetében töltötte, vagy
ahogy korán elhunyt barátjának,
Chikán Bálintnak emléket állító
könyvének címe sugallja, az õ élete
is pókerparti volt Aphroditével.
A Nagybányán született fiatalember
elõször az irodalom vonzásába
került. Tanítóként végzett Jászberényben, majd tanárként a szegedi
József Attila Tudományegyetemen,
ahol doktorátust szerzett irodalomtudományból. Salgótarjáni tanári
mûködésére sok évvel késõbb is
szeretettel emlékeznek tanítványai.
Miközben azokban az években versei jelentek meg a Párizsi Magyar
Mûhelyben, és zenélt, már elkezdett
foglalkozni a képzõmûvészettel is.
Egyik elsõ ilyen témájú kitûnõ
tanulmánya Csontváry addig ismeretlen nógrádi tevékenységével foglalkozik.
1977-ben költözött Szentendrére,
ahol a Ferenczy Múzeum munkatársa lett, s ami ennél fontosabb: a
mûvészek barátja, és a Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szervezetének helyi titkáraként érdekeik

Egy élet a múzsák igézetében
felkarolója. Nemcsak harcosan
képviselte a késõ Kádár-korban a
szabad mûvészi önkifejezés jogát,
hanem itthon és külföldön általa
rendezett kiállításokkal és írásaival
elõsegítette a kortárs modern és
avantgárd irányzatok minél szélesebb körû megismertetését. Képzõmûvészeti témájú írásait a rendkívüli érzékenység és a valódi
értékek felismerése mellett mindig
találó, pontos megfogalmazások
jellemzik. Szentendrei mûvészekrõl
szóló kismonográfiái ma is fontos
kiindulópontjai egy-egy életmû
megközelítésének. Tevékenysége a
képzõmûvészeti élet teljes területét
felölelte: volt zsûritag, elõadásokat
tartott itthon és külföldön, a Patak
Csoport alapító tagja, elõsegítette a
szentendrei MûvészetMalom megszületését, évekig dolgozott a
zebegényi Szõnyi István Mûvészeti
Szabadiskola mûvészeti vezetõjeként, fontos szerepet játszott a
szentendrei mûvészet internetes
megjelenését biztosító ArtEndre
mûvészeti portál létrehozásában.
Végül – és nem utolsósorban –
1997-tõl a Szegedi Tudományegyetem Tanárképzõ Karán mûvészettörténetet tanított.
Mûvészetért tett szolgálatait a
rendszerváltás után számos – köztük Munkácsy – díjjal ismerték el. S
amire nagyon büszke volt: 1995ben a Magyar Mûvészeti Akadémia
tagjává választották.
Ez a folytonos jelenlét lassan
felõrölte hatalmas életenergiáit.
Készültünk vele egy életinterjúra,
amelynek során elmondhatott volna számos, általunk még nem ismert történet. Most már csak írásait
rendezhetjük sorba, és visszakérdezésre nincs többé lehetõségünk.
A FERENCZY MÚZEUM
MUNKATÁRSAI

Útra vált
Lesznek avatott méltatói, lesz
nekrológ. Lesz tanulmány a kiválóságáról, a tudományban elért
eredményeit számba vevõ, minden
nagy, messze utazót megilletõ írás
is bizonyára a hálón, egyebütt. Már
megszületõ-félben az utolsó leütések, elmentve. Ez nem olyan
akar lenni.
Ez a pár mondat az agyondohányzott hangú, okos, sziporkázóan gunyoros, néha könnyezésig röhögtetõ
emberrõl szól, aki ott diskurált a Fõ
téren vagy a kis irodájában valakivel
– végtelen a sor (óriás nevek és
közrendbeliek egyaránt) –, aki váratlanul tiszta fényt tudott gyújtani

egy-egy mondatával, utat nyitott egy
õskreatív gondolatával, köpve a konvenciókra, a maga vagabund, szabad útját járva, nem (meg)(el)változva az idõvel szükségszerûen bekövetkezõ kitüntetésektõl, címektõl.
Olyanfajta ember volt õ, aki csak
akkor alakult, ha maga is akarta;
nem mondott mást, mint amit gondolt, mindig pontosan tudta, mi a
lényeges, mit kell kérlelhetetlenül
védeni, és mi az, ami értéktelen,
talmi. Nem volt átverhetõ. Nem volt
játéka mindenféle szélnek, hogy ezt
a fényesre koptatott sort idézzem.
Ahol akart, otthon volt, középen
volt, helye volt. A világban, az
egyetemein, de leginkább itt, ebben
a koszló-foszló városkában, a vitatott macskaköveken, a könyvesboltban, nekidõlve egy ház falának,
végeérhetetlenül polemizálva bárkivel, akivel akart. Romolhatatlan
kedélye mágnesként vonzotta azokat, akiket. Pengeéles ítélete, szigorúsága megrémítette és elsodorta
a könnyûeket.
Nem volt egyszerû ember. Az
autonómia mindig bonyolult. Az
autonómia csakis egy másik autonóm ember számára értelmezhetõ.
Mindvégig kölyök maradt egy kicsit. A megõszült, komoly tudós
maszkján át-átcsillant a valahai
zabolátlan, tehetséges, minden járt
útra fittyet hányó kamasz.
Egyébként csinálhatott volna bármit. Lehetett volna vadakat terelõ
juhász, például. Hajlottak volna a
szavára.
De szerencsére – szerencsénkre –
mûvészeti író, mûvészettörténész
akart lenni, s ekképpen õrzõvé,
custossá vált. Mûveiben pótolhatatlan lenyomatok keletkeztek korszakokról, alkotásokról, alkotókról,
oeuvre-ökrõl (na tessék, megint õ
szólalt meg…).
Szabálytalan és illetéktelen kis
emlékezés ez, tudom. Mások többet,
jobbat, autentikusabban. Õ meg ott
elmélkedik, ahol, néz minket,
derûvel, malíciával. Ahogy itt.
Ahogy mindig. Mert, igen, nagyon
szerette az embereket.
Hidegebb a tél nélküle.

Kelemen Andrásné
Csörgi Éva
1958–2010
A Templomdombi Általános Iskola
múlt héten elhunyt tanítónõjétõl
kolléganõi búcsúznak.
Recseg-ropog az ereszték. Az ûr,
amit hagytál, mázsás súllyal nehezedik rám. A fájdalom idõzített
bombaként ketyeg bennem. Félek a
robbanástól.
Gondolataim mindig beléd botlanak. Szeretnék Hozzád futni,
elpanaszolni bánatom, vigasztalást
kérni Tõled. Meg-megállok az osztályod elõtt, nézem kicsi tanítványaidat. Ott vagy Te is köztük, tovább
élsz bennük megsokszorozódva.
Köszönöm az életnek, hogy megismertelek, s hogy a barátnõd lehettem.
Isten veled!
MÁKÓ KATI
Drága Évikém!

Megrendülten búcsúzunk dr. Hann
Ferenc Munkácsy-díjas mûvészettörténésztõl és akadémikustól.
Tisztelettel emlékezünk munkásságára és mélyen együtt érzünk
családjával a fájdalomban. Barátunk emlékét megõrizzük.

Közöttünk éltél, nap mint nap tetted
a dolgod, tudtuk, ki vagy, de talán
mégsem eléggé. Mit számít? Ez a mi
veszteségünk, nem a tiéd.
Méltó hát, hogy vesztesekként búcsúzunk tõled. Vesztesek vagyunk
mi, akik erõt, biztatást, hitet kaptunk, mintát ahhoz, hogyan kell az
akadályokat leküzdeni és derûsen
tovább lépni. Megtanultuk, mennyit
jelent egy gyermek, akihez csak tiszta szívvel, teljes figyelemmel szabad
fordulni.
Megrendültünk. Szeretetünk most
mást jelent, mit jelentett volna életedben. Ha lehet, még többet.
Küldetésed még nem ért véget,
valójában most kezdõdik. Segítesz
nekünk élni, s mi megpróbáljuk
õrizni és továbbadni a mosolyt, a jó
szót, az ízes népi bölcsességet, az
ölelést és a szavakban nem is kifejezhetõ szeretetet. Ég Veled!

A VAJDA LAJOS STÚDIÓ MÛVÉSZEI

KARDOS KATI

HORVÁTH JUDIT

„A legtöbb, amit az ember elérhet,
ha hiányzik.“ (Ibsen)
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Az egészséges fiatalokért
Az Egészséges Városért Közalapítvány 2009 decemberében pályázatot nyújtott be a TÁMOP6.1.2/KMR/09/1 pályázati konstrukcióra Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a szentendrei kamaszok körében címmel, mely kedvezõ elbírálásban részesült. A projekt nyitórendezvényét és egészségfejlesztési felkészítõ tréningjét december 9-én a Pest
Megyei Könyvtárban tartotta meg a közalapítvány a programban résztvevõk és széles érdeklõdõi kör jelenlétében.
A projekt közvetlen célja egy olyan
önálló ifjúsági egészségfejlesztési
terv kidolgozása, mely széles elméleti háttérrel rendelkezik, helyzetelemzésen és szükségletfelmérésen alapul, s megvalósítása során
mozgósítani képes a szentendrei
civilszervezeteket, nevelési-oktatási, továbbá kulturális, mûvészeti
intézményhálózatot, valamint az
önszervezõdõ közösségeket.
A programismertetõ elõadásban
elhangzottak szerint az egészségfejlesztési terv mellett két mintaprogram megvalósítását is tervezzük a
Szentendrén élõ, tanuló és dolgozó,
14-25 éves fiatalok számára a
pályázat keretei között. Egyik a
családi életre való felkészítõ elõadás-sorozat lenne, a másik mozgáslehetõség – uszodahasználat és
éjszakai pingpongozás – bizto-

sításával kínál hasznos idõtöltési,
versenyzési lehetõséget. A projekt
megvalósítása 2010. szeptember 1jétõl 2011. augusztus 31-ig tart. A
konkrét programokról januártól
adunk tájékoztatást.
A cselekvési terv szerint év végéig
az elõkészítés és az egészségfejlesztési terv elkészítése, illetve a
korábbi környezet-egészségügyi
akcióprogram aktualizálása történik meg. Ez a VIK (városi ifjúságkutatás) keretében a Szentendrén tanuló középiskolások életmódjáról,
egészségi állapotáról való tájékozódás annak érdekében, hogy a
jelenlegi helyzet és szükségletek
alapján cselekvési tervet dolgozhassunk ki a korosztály egészségfejlesztésére. Az egyik célcsoport a
14-18 éves, Szentendrén tanuló
középiskolások.

ANYÓS
KONYHA
Megérkeztek az egyedi ajándékok
és a különleges karácsonyi dekorációk!
Különleges dísztárgyak,
ezoterikus kellékek, díszpárnák, egyedi
falitextilek, ajándékok minden alkalomra,
keresztelõre, esküvõre, babaváróra,
nászajándék szolgálat.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt a téli vásárban is a Dumtsa Jenõ
utcában, egészen január 2-ig!
Ha fontos neked az ajándékozás öröme, válaszd
a KARÁCSONYI AJÁNDÉK SZOLGÁLATOT,
ami nálunk nagy sikerrel mûködik!

Szentendre, Péter-Pál u. 3.
T.: 26/ 30 90 70
e-mail: info@innspirit.hu

KARÁCSONYI
ÜNNEPI MENÜ

Ne fáradjon otthon a karácsonyi
ünnepi menü elkészítésével,
RENDELJE MEG NÁLUNK!
KARÁCSONYI KÍNÁLATUNK:

Kocsonya, töltött káposzta, halászlé
(tészta, belsõség, 3 féle hal)
4-5 sz. sült tál, gesztenyével töltött
pulykamell, gordon blue
rostonsültek (fogas, harcsa,csirkepulykamell) rántott félék (sajt,
gomba, cukkini, harcsa, fogas,
csirkemell)
A 2010. december 22-ig leadott
rendeléseket december 24-én
14 óráig teljesítjük.
Hívjon: Gyõrfi Ferenc

06-70/423-8601
Minden kedves régi és új
vendégünknek békés Karácsonyi
Ünnepeket kívánunk!
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A 19-25 éves korosztály egészségi
állapotának felmérését interjú módszerrel próbáltuk megközelíteni,
úgy, hogy adatokat nyerjünk életmódjukról, szerhasználati szokásaikról, egészséges életvitellel kapcsolatos tájékozottságukról, értékítéleteikrõl.
A fiatalok életmódjáról, egészségi
állapotáról való tájékozódás annak
érdekében fontos, hogy a jelenlegi
helyzet és szükségletek alapján cselekvési tervet dolgozhassunk ki a
korosztály egészségfejlesztésére,

így az egészségfejlesztési terv a teljes 14-25 éves populációra elkészíthetõ. A terv megvalósítása során a
fiatalok számára olyan, a gyakorlatban is alkalmazható egészségvédõ ismeretek átadását, készségek
és képességek kialakítását célozzuk, amellyel az egészségüket meghatározó ismereteik bõvülnek.
A megvalósítás során arra törekedtünk, hogy helyi szakemberekkel dolgozhassunk, hiszen a projekt zárása utáni fenntarthatóság
egyik biztosítéka a helyi elkötelezettség, ismeret és tudás, ami motiváló lehet a célcsoportok számára
is a közösségépítés mentén. Reményeink szerint ezzel a hét hónapig
tartó, a résztvevõk számára ingyenes programsorozattal példaértékû életmódmintát tudunk nyújtani városunk fiatal polgárai
számára.
GERÕCS KATALIN
a közalapítvány elnöke

VÁROS

MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÁS, BÕVÜLÕ PROGRAMKÍNÁLAT

Egy éve a Vizes Nyolcasban
Bacsa Csabát 2010 februárjában nevezték ki a 2009. május 1-jén megnyitott Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont igazgatójának. A megbízott igazgató határozott költségcsökkentõ intézkedéseivel – számos új program, akciók, a belépõk árainak harmonizálása, bérlemények kiadása – jelentõsen csökkentette a mûködési hiányt. Az Uszoda és Szabadidõközpont jelenleg naponta 450-600 fõ között fogad vendéget, ez több mint duplája a 2010
februári látogatottságnak.
 Az újonnan felállt
képviselõ-testület további bizalmat szavazott önnek a novemberi
testületi ülésen. Menynyiben éli meg ezt dicséretként?
Úgy gondolom, elégedettek a munkámmal, s
ennek köszönhetõ, hogy
2011. május 31-ig meghosszabbították a megbízásomat. A szentendreiek és a környezõ települések vendégei szívesen
jönnek a V-8 ba: a folyamatosan
emelkedõ látogatottság mára a
heti 3000 fõt is meghaladja. Nem
csak az uszoda népszerû, hanem
wellnessrészlegünk is. Itt a pezsgõfürdõ mellett többféle szauna,
jégbarlang és aromakabin áll vendégeink rendelkezésére, a teljes
kényeztetés masszázzsal is kiegészíthetõ. Az uszoda-, wellnessés fitness-szolgáltatáson kívül
számos értékes programot is ajánlunk konferenciatermeikben.
 Mennyire kötõdik az uszoda
Szentendréhez?
Mindenkit szeretettel látunk és
várunk, de a szentendreiek egy kis
elõnyt is élveznek: 2011. január elsejével indul új programunk, a
„Szülinap a V-8-ban”. Minden
szentendrei polgár a születésnapján
ingyen veheti igénybe az uszodát és
a wellness szolgáltatásokat. Arra
gondoltunk, kisebb felfordulással
járhat – és talán nagyobb élményt
jelenthet – egy nálunk töltött születésnap, mint az otthoni. A „vizes
élményeket” ráadásul meg lehet toldani akár házi bowling versennyel is.
 Úgy tudom, hamarosan bowlingversenyt is szerveznek, s
nem is ez az elsõ nagyszabású
versenyük.
Január végére tervezzük az elsõ
V-8 Bowling versenyt. Felnõtt és
gyermek kategóriában mérhetik
össze tudásukat a versenyzõk.
Reméljük, ez a rendezvény is

legalább akkora siker lesz, mint a
korábbiak. November elején a
Szinkronúszó Szövetség rendezte
itt az Aqua Kupa Szinkronúszóversenyt, egy héttel késõbb
pedig a saját szervezésû I. V-8
Kupa Úszóversenyen több mint
400 gyerek indult 2-tõl 17 éves
korig. Ilyen nagyszabású ifjúsági
verseny kifogástalan lebonyolításáról az úszósport szakemberei is elismeréssel szóltak.
Hagyományteremtõ szándékkal
indítottuk útjára a V-8 vándorkupát, melyet minden évben a
legsikeresebb csapat vihet haza.

ben kétheti rendszerességgel retro partykra
kerül sor, ahol a 80-as,
90-es évek zenéjére táncolhatnak vendégeink. A
következõ buli december
18-án, szombaton lesz.
Közvetlenül elõtte a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
növendékei adnak karácsonyi hangversenyt. Szilveszter éjszakáján pedig
egy fergeteges bulival
búcsúztatjuk az óévet:
Schwartz Dávid és Eszes
Viki énekelnek, fellép Komáromi
Judit hastáncosnõ és Chippendale
show is lesz.
 Hogyan értesülhetünk a sok
programról?

Weblapunkat – www.v-8.hu –
igyekszünk napra készen tartani.
Szeretnénk az állandó programjainkat mindenki számára jó elõre
ismertté tenni, ezért éves programtervünk weblapunkon olvasható
lesz. Heti hírlevelünket közel 3000
e-mail címre küldjük ki. Emellett
természetesen jelen vagyunk a helyi sajtóban, rádióban, televízióban. Plakátjaink a jövõben még
jobban észrevehetõek lesznek a
városban.
Nem csupán a sport- és egészségház funkciót, de a minõségi
szórakozás, kikapcsolódás lehetõségét is biztosítani kívánjuk
vendégeink számára. A V-8 mára
az egyik leglátogatottabb és legbarátságosabb intézmény Szentendrén. Szeretnénk, ha még többen látogatnának el hozzánk.
Hiszem, hogy azok, akik még
csak most jönnek el hozzánk, pozitív élményekkel távozva késõbb
visszatérõ vendégeink lesznek.
Megragadva az alkalmat, ezúton
szeretnék a V-8 kollektívája és a
magam nevében a kedves olvasóknak és vendégeinknek áldott
adventi napokat és békés boldog
karácsonyt és eredményes újeszJ. K.
tendõt kívánni.

 Sok programot kínálnak az
érdeklõdõknek az úszáson kívül
is, legalábbis az uszoda honlapját böngészve ez derül ki.
Igyekszünk kihasználni a ház
adta lehetõségeket, és minél több
emberrel megismertetni tevékenységünket. A kis konferenciateremben havi váltással képzõmûvészeti kiállításokat tartunk, de ez a
helyszíne több elõadássorozatnak
is, pl. a Tibeti gong címû hangvarázsnak és a Vass Gyula tûzsólyom vezette érzékelés- és képességfejlesztõ együttléteknek.
Decemberben induló akciónk
keretében minden 20. újonnan
regisztráló vendégünk 1 óra ingyenes bowlingozási lehetõséget
nyer. 2011-ben szeretnénk a
negyedévente sorra kerülõ családi
sport- és egészségnapjainkon
véradást is szervezni. Az étteremXXIV. ÉVFOLYAM 46-47. SZÁM  2010. DECEMBER 17.  SzeVi
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Móriczosok
gyûjtése
egíteni akartunk. Mint olyan
sokan az országban. De valahogy másképp, mást, személyesebbet, mint a pénz. Aztán jött
egy jó gondolat, és néhány nap
múlva megjelent néhány piros
plakát a gimnázium folyosóin és
az osztálytermekben. Kiderült,
hogy a kolontári gyerekeknek
szervezünk gyûjtést. A legõszintébb, legtisztább kis lényeknek,
akik talán nem is értik, mi
történt, keresik, hogy hova lett a
kis ágyuk, kedvenc babájuk, a
tegnap még szirénázó kis autójuk… Nem érdemlik meg, hogy
bármiben hiányt szenvedjenek.
Az osztályfõnökök még azon a
héten felhívták a diákok figyelmét
az adományozás fontosságára és
céljára. Megbeszéltük, hogy hozzunk játékokat, csomagoljuk be
õket, és írjuk rá, hány évesnek, és
hogy fiúnak vagy lánynak szánjuk-e.
Eleinte alig-alig gyarapodtak az
ajándékok a kijelölt helyeken,
szinte csak a tanárok hozták az
átkötött dobozaikat. Aztán láttam, hogy egyre több és több
tanuló rak le kis csomagokat az
aula egyik sarkába. Végül az
ajándékok már el sem fértek az
asztalon. Csak rá kellett jönnünk,
hogy milyen egyszerû és jó segíteni, adni, hiszen a tündérek a
szívünkben laknak.
Az õszi szünet utáni héten fejezõdött be a gyûjtés, és november
13-án körülbelül 120 csomagot
vittünk el Kolontárra, az ottani
kicsiknek.

S

JUHÁSZ E. SÁRA
Móricz Zsigmond Gimnázium 12/B

A csönd ereje
néma faluban ijesztõnek, idegennek tûnt az elszáguldó
vonat éles füttye. A településen sem kutyaugatás, sem madárcsicsergés nem hallatszott, csak
nagy ritkán ment el mellettünk egy
teherautó a falu lezárt területére.
Mintha az egész vidék önkéntes
hallgatásba, mély gyászba borult
volna. A már lerombolt vagy lebontott házak fölött vészjóslóan tátongott a szakadás a gáton, amelynek
méretét csak az tudja elképzelni,
aki a saját szemével látta.
Az út mellett, melyen sétáltunk,
kicsi ház áll, külsõ falát másfél méter magasságig vörösre festette az
iszap. Az ablakok kitörve, egyes falrészek leomolva. A rendetlenség
közepén egy nyitott ruhásszekrény,
melyben még lógnak a ruhák. A
falakon képek, a szomszédos szobában egy pálma áll. Az ablakpárkány alatt, a vörös talajon egy
cserép piros virág fekszik. Itt még
minden érintetlen. Vezetõnk, a helyi
általános iskola igazgatónõje elmondja, hogy a ház lakóit, az idõs
házaspárt magával ragadta a lezúduló ár, három kilométerrel odébb
találtak rájuk. A nénin már nem
tudtak segíteni, a bácsi négy hét
után hunyt el a kórházban.
Az igazgatónõ ezután elvitt minket
egy hídig, melyen csak külön engedéllyel lehet átmenni. Az átkelõ
elõdjét elmosta a sár, pedig ez szinte lehetetlennek tûnt.

A

A polgárõrök mögött, ahol most
már hatalmas gépek dolgoznak a
nyomok eltüntetésén, élt egy család.
Apa, anya és két kisgyerekük: egy
hároméves és egy 15 hónapos.
Amikor az ár kitört, az egész család
otthon volt. Az anya és gyermekei
egy szobában tartózkodtak, az apa
egy másikban, így nem tudott átmenni a családjához, az ajtókat lehetetlen volt kinyitni. Az anyát a
gyermekeivel a kezében a falhoz
nyomta a vörösiszap. A sodrás
akkora volt a házban is, hogy akármennyire is küzdött az anya, a
kisebbik gyermekét elragadta tõle
az iszap. Nekünk, akik ott voltunk,
belegondolni is szörnyû volt, hogy
talán a mellettünk álló ház valamelyikében történt a tragédia.
Mikor sikerült felocsúdnunk a hallottakból, még nagyobb elszánással
akartunk segíteni. Kerezsi Csaba
igazgató, Kónya Noémi igazgatóhelyettes, dr. Cseriné Andirkó Éva
DÖK tanár, és mi hatan, Novák
Marcsi, Szûcs Réka, Szántó Réka,
Csák Árpi, Tóth Laci és én, Cseri
Panka úgy éreztük, hogy azonnal át
kell adnunk mindazt, amit a gimnázium küldött. Kipakoltuk az
autókból a magunkkal hozott több
mint 113 csomagot, melyek – reméljük – több mint 113 kisgyereknek szerez majd örömet. A játékokat, könyveket és egyéb ajándékokat az elmúlt öt hétben gyûjtötték
össze a Móricz Zsigmond Gimnázium tanárai és tanulói. A kicsi,
ám mégis takaros iskolába vittük
be a csomagokat, ahol toronyma-

Tûzoltókkal érkezett Devecserbe a Mikulás
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságának munkatársai közel 20
napig dolgoztak Devecserben, az iszapkatasztrófa helyszínén: az utcák, a
lakóházak, a kertek iszapmentesítésében vettek részt. Napi szinten találkoztak az
óvoda munkatársaival, akik a „teajárattal” segítették a takarításban résztvevõk
munkáját.
A tûzoltók visszatértek Devecserbe: Mikulással érkeztek a helyi óvoda gyermekeihez, akiknek ajándékokat vittek. Pintácsi Viki énekesnõ zenés mûsorral kedveskedett az óvoda lakóinak, segítségére volt egy Krampusz. A kicsik örömmel vettek részt a zenés éneklésben, játékokban, minden csoport külön programmal készült,
mellyel a Télapónak kedveskedtek. A csomagokat a tûzoltók segítettek szétosztani.
Az élet produkál érdekes és maradandó kapcsolatokat, barátságokat. Ez is ilyen,
hiszen a vörösiszap-katasztrófa során ismerték meg a tûzoltók ezt a kis óvodát és a
lelkes óvó néniket.
BECK MONIKA sajtószolgálati munkatárs
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gasan álltak a tartós élelmiszerek,
a védõfelszerelések és a mieinkhez
hasonlatos kis csomagok. Jó volt
látni, hogy ennyi embernek sikerült
összefognia a tragédia áldozataiért.
A bepakolás után az igazgatónõ
körbevezetett bennünket az épületben. Az elsõs terem tábláján fenn
volt az utolsó óra anyaga. Betûk,
számok és kis ákombákomok voltak
felrajzolva. A dátum: október 4.
Ezen a napon szakadt át a gát,
amely mindent magával ragadott,
ami az útjába került. Mindannyian
elképzeltük magunkat abban a
helyzetben, hogy egy nyugodt tanítási órát félbeszakít egy elképzelhetetlen sokk. Mindannyiunk szemét elfutotta a könny. Zita elmondta, hogy a falakon belül semmit sem
lehetett hallani, és csak úgy értesültek az iszapáradatról, hogy valaki
bekiáltott az ablakon. A tanárnõk
és a gyermekek fél órát kételyek
közt, bezárva töltöttek, míg végül
tûzoltók szabadították ki õket. Az
iskola nem szenvedett károkat, de
most még nem folyik itt tanítás:
januárra szeretnének visszaköltözni.
A búcsúzkodást követõen nehezen
tudtunk feloldódni. Ijesztõ belegondolni, mekkora nyomásként nehezedik az ott lakókra a tény, hogy
bármelyik pillanatban újra átszakadhat a gát. Ettõl függetlenül
folyik az újjáépítés, a polgármester
és a lakosok is bizakodnak.
Az iskola tetõterében már csoportosítják az adományokat, hogy
tisztában legyenek azzal, hogy mijük van és mijük nincs. Azt a területet, amelyet az iszap menthetetlenül tönkretett, emlékparkká akarják nyilvánítani.
Látszólag a falu kezd újraéledni a
romokból. Abban azonban egészen
biztosak lehetünk, hogy több generációnak kell felnõnie ahhoz, hogy
szívünk mélyén meg tudjunk békélni.
CSERI ANNA FLÓRA
Móricz Zsigmond Gimnázium 9/E

VÁROS

KIGYULLADTAK A FÉNYEK A BOGDÁNYI UTCÁBAN IS

Adventi fények
Bevett szokás számos településen, hogy advent kezdetén fénybe
öltözik a város. Ez persze nem kevés pénzbe kerül, ezért mindenhol, így
nálunk Szentendrén is csak a belváros fõtere és közvetlen környéke
öltözött fényárba, egészen mostanáig. Ugyanis – ahogy Panyi Zsolt, a
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta –, idén

Pismányi karácsony
Szeretettel várunk mindenkit a pismányi karácsonyköszöntõre, közös
mécsesgyújtásra. Találkozunk december 23-án, csütörtökön 15
órakor a pismányi játszótéren. Hozza magával karácsonyi kívánságát
és egy mécsest!
PISMÁNY BARÁTAINAK EGYESÜLETE

Helyi segítség
a csángómagyaroknak
Szentendreiek is segítették idén a Keresztszülõk a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesületet (KEMCSE), amelynek alapelve, hogy
mindenkinek joga van az anyanyelvét tanulni, bárhol is éljen a világban.
Tegzes Kovács Éva és Tegzes Dániel felajánlotta az összes, nászajándékukra szánt pénzt a moldvai csángó gyerekeknek, s helyette milliós értékben felszerelt iskolatáskákat vásároltak, amelyeket személyesen vittek ki Moldvába. Éva édesapja, Kovács István hosszú idõ óta

több lelkes Bogdányi utcai vállalkozó is azzal kereste meg õket, hogy
segítsenek számukra, hogy ez, a fõleg turisták által látogatott terület
szintén ünnepi díszkivilágítást kaphasson. Így elindult a szervezkedés
és kutakodás a különbözõ lehetõségek után, mely végén bátran
elmondhatjuk, hogy példaértékû összefogás született városunkban.
A több tucatnyi helyi bolt által összeadott 220 ezer Ft-os összeget sikerült a TDM munkatársainak egy, a Noeldecor cég által kiírt pályázat
keretében megdupláznia, mely révén végül számos oszlopmotívum és
fényátfeszítés, valamint csaknem 300 méter kültéri ledes fényfüzér
megvásárlása vált lehetõvé. Tehát már csak a felszerelés és az üzemeltetés maradt hátra, melyek megvalósítását a helyi önkormányzat
szerencsére 100%-ban támogatta. Így a villanyszámlát a város teljes
egészében átvállalta, a technikai kivitelezés kiadásait pedig a TDM
költségvetése fedezte.
Mindennek köszönhetõen elmondható, hogy december 8-tól jóval bensõségesebb légkör fogad mindenkit az utcában, melyet egészen az ortodox karácsonyi ünnepek végéig megtekinthet bárki, akit erre visz az
útja.
Mint azt Panyi Zsolttól szintén megtudtuk, ezek a díszek mostantól
minden évben újból kikerülnek majd az utcába, sõt, jövõre a szervezet
szeretné a kezdeményezést szélesebb körben, más utcák bevonásával
is megvalósítani. Céljuk, hogy újabb pályázatok felkutatásával tovább
tudják fejleszteni többek közt városunk díszkivilágítását is, hogy minél
több vendég érkezzen hozzánk a különleges adventi hangulatnak
köszönhetõen.
Hálás szívvel köszönjük Kondacs Krisztián fõkertész segítõkészségét, a
Walkway palacsintázó tulajdonosainak az ötletet és a szervezésben
nyújtott segítséget, az ELMÛ alvállalkozójának a korrekt kivitelezési
munkáját, valamint a helyi ipartestület és a Bogdányi utcai vállalkozók
összefogását és támogatását.
Békés, áldott ünnepeket kívánunk:
a Szentendre és térsége TDM (Tourinform) munkatársai

anyagilag támogatja Moldvában a magyar oktatást. Víghné Bozó
Katalin szentendrei édesanya, aki felelõs pozíciót tölt be a Coast
Hungary Kft.-nél Budapesten, megszervezte, hogy a dolgozók fonalat,
cérnát, varrógépet, édességet, játékot gyûjtsenek karácsonyra a
gyerekeknek. Ebben nagyon aktívan részt vettek a nagyatádi gyár dolgozói is. Király Lajos vállalkozó rendszeresen szervez saját költségén
ortopéd szûréseket, s segít a gyerekek táboroztatásában is. Sokan vannak, akik nem azért segítik a magyar oktatást, mert hazafias kötelességüknek érzik, hanem azért, mert egyszerûen segíteni akarnak.
Élnek Szentendrén olyan külföldiek, mint Ton Willemse, aki jutalmul
rendszeresen elvisz 25-25 kis csángó gyereket nyaralni, mert egész
évben szorgalmasan tanultak magyarul. Dévai Éva az MTSZ - Nádasi
Ferenc Gimnáziumban, Fiers Jolán igazgatónõvel közösen rengeteg
csomagot gyûjtött a gyerekekkel karácsonyra – számolt be a támogatásokról WIllemse Jolanda, a KEMCSE alelnöke és szociális felelõse.
A Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért program tíz esztendeje
indult, s 23 faluban van iskolán kívüli magyar oktatás. A csángók az
erõszakos asszimiláció ellenére is meg tudták õrizni nyelvüket,
kultúrájukat, hagyományaikat. 1700 keresztszülõ támogatása fedezi
az oktatási program költségeinek 40%-át, a többit a magyar állam,
valamint nagy cégek, vállalatok pótolják. A szentendrei önkormányzat
összehívott dr. Dietz Ferenc polgármester vezetésével egy kerekasztalbeszélgetést azon szervezetek számára, akik a határon túli magyarok
ügyével foglalkoznak. Ez óriási elõrelépést jelenthet a csángók felé, s
talán mostantól nem lesznek az „Elfelejtett magyarok”, ahogy régen
- BT hívták õket.
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2010. január 23.: II. Szentendrei Városi
Jótékonysági Bál
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2010. március 4.: A Szentendrére költözõk köszöntése
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2010. április 17.: 10. éve – Bükkös-patak takarítás
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Városi ünnep

• Január 8. Mecénás Díj átadása •
• Január 15. III. Szentendrei jótékon
Tavaszi Fesztivál • Május 29. Hõsök n
25. Szabadság napja • Július 8. Augusztus 19. Szerb búcsú • Augusz
nyitva • Október 6. Vértanúk napja
kezdete • December

2010. május 19-20.: Mûemlékvédelmi
és Idegenforgalmi Konferencia

2010. június 7.: Pismányi játszótér átadás

2010. július 9.: Nagyváradi képzõmûvészek a PMK-ban
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2010. augusztus 27.: V. Szentendre Éjjel-Nappal
Fesztivál

2010. szeptember 2., 3., 8., 23.: Négy óvodafelújítás
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2010. október 12.: Alakuló képviselõ-testületi ülés

ek 2011-ben

• Január 22. Magyar Kultúra Napja
nysági bál • Március 18. - április 3.
napja • Június 24. Iván nap • Június
augusztus 28. Szentendrei Nyár •
ztus 26-28. Szentendre éjjel-nappal
• November 27. Adventi programok
31. Városi szilveszter

2010. december 15.: V. Angyalmama karácsony

2010. november 6.: A Musica Beata kórus 60 éves

VÁROS

A sokféleség
dicsérete
Sokféleség – sokféle van. Lehet
többféle tejtermék vagy pékáru a
bolt polcain, lehet soknemzetiségû egy ország, egy település, és
lehet sokféle növény- és állatfaj,
élõhely a környezetünkben. Az
ENSZ ez utóbbi értelemben döntött úgy, hogy – a már nemsokára
magunk mögött hagyott – 2010es esztendõ a biológiai sokféleség, a biodiverzitás éve legyen.
Érdemes tehát számotvetni Szentendrén és környékén, egyúttal
megvizsgálni, miért fontos ez a
fajta sokféleség.
A sok lábon állás fontosságával
mindannyian tisztában vagyunk,
és nem a rovarok hat, a pókok
nyolc, egyes rákok tíz lába jut
eszünkbe róla feltétlenül. Tapasztaljuk, ha több szakmában
vagyunk jártasak, vagy egy család több generációja él egymás
közelében, egymást segítve, nagyobb a rendszer stabilitása.
A természetes erdõ is ilyen rendszer: általában több fa- és cserjefaj több „generációja”, számos
lágyszárú alkotja, melyekhez
állatfajok tucatjai, százai kötõdnek. Ezzel szemben egy ültetvényt egy fafaj alkot, a cserjeszint
rendszeresen irtva van, vagy ki
sem tud fejlõdni, és az állatfajok
száma is alacsony. Erre tankönyvi
példa az akácos.
Aki szedett már a pilisi hegyoldalakban erdei, erdõszéli kirándulás közben somot, kökényt,
berkenyét, csipkét, gombát (és
elvadult hajdani gyümölcsösökbõl naspolyát, almát, körtét,
szelídgesztenyét), tudja értékelni
a természetes, változatos élõhelyek biodiverzitását.

Leánykökörcsin

A biológia sokféleség mindennapjainkban betöltött fontosságát
hosszan lehetne sorolni: például
sokféle növénybõl sokféle ételt
lehet készíteni az ebédhez; a változatosabb étrend egészségesebb
is. A város menti erdõk hozzájárulnak a szennyezettebb,
alapvetõen szárazabb és melegebb, ezért porosabb települési
klíma javításához; talajuk, a fák
lombozata a vizet visszatartva
csökkenti az árvizek gyakoriságát. (Az ilyen és hasonló „természetfunkciókat” hívják újabban ökoszisztéma-szolgáltatásoknak.)
Egy-egy fajspecifikus kártevõ,
kórokozó pusztítása esetére is –
mely ültetvényszerû növénytermesztés esetében katasztrofális
jelentõségû lehet – jó, ha van
alternatíva. Gondoljunk csak a
Szentendre térségében az 1880-as
években pusztító filoxérára,
melybe a helyi, országos hírû
szõlészet-borászat néhány év
alatt tönkrement. Más szõlõfajták
nem váltak be, ezért gyümölcsö-

Szentendre teremtett világa
Napok, percek kártételét helyrehozni – gyakran évtizedek,
évszázadok sem elegendõek.
Szentendre teremtett világa címmel nyílt fotókiállítás a Barcsay Jenõ
Általános Iskola aulájában december 10-én. A színes képek a Tófenék
környékén készültek, bemutatják a vizes világ növényeit, állatait és
általában természeti szépségeit. Lenyûgözõ a látvány, még akkor is, ha
egy-egy jelenetet a szentendrei városlakó maga is megcsodált, inkább
véletlenül arra tévedve. A szóban forgó terület egyébként a Püspökmajor-lakóteleptõl Pomáz felé elterülõ lapály, többnyire belvizes rész.
4-5 évente télen korcsolyázásra alkalmas; néha lovasokat látni a
„szemét-útról”.
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söket alakítottak ki; azok helyén
az elmúlt évtizedekben pedig a
város terjeszkedett, járványszerûen.
A táj látványát – mely az urbánus
ember számára gyakran az
egyetlen kötõdési szempont –
alapvetõen határozza meg az
élõhelyek és fajok sokszínûsége.
Ha lenézünk a Kõhegyrõl vagy a
Kada-csúcsról, változatos tájképet
látunk, folyót, a város egyes,
eltérõ szövetû részeit, a szántókat
„A” szigeten, vízállásos réteket
Pomáz és Szentendre között, az
õsszel a tölgyektõl rozsdabarna
hegyeket, melyekbe vadkörték és
berkenyék eltérõ vöröse vegyül.
Érdemes ilyen közelrõl is nézni a
tájat – megnyílik számunkra.
Észrevesszük: ez a sárga virág
nem ugyanaz, mint az a sárga,
vagy ez a lepke, az a gyík, az a
tölgy eltér a másiktól („cakkosabb” a levele, szélesebb csík van
a szárnyán stb.).
Következõ lépésben néhányuk
nevét is tudni fogjuk, majd azt,
hogy ez azért ritka, az meg
amazért, netán védett vagy
„naturás”, és idõvel elhisszük:
csak élõhelyével képes fennmaradni.
Biztatok mindenkit, hogy vegyen
részt ebben a kis belsõ evolú-

Barkóca berkenye

cióban! Nem kell messzire menjünk, nem kell költségekbe
vernünk magunkat: Szentendre
és a környezõ települések a biológiai sokféleség központjai. A
hegyvidéki bükkösöktõl a tölgyeseken át az Alföldre jellemzõ
gyepekig, a patakok égeresétõl a
Duna-menti fûz-nyár-ligeterdõkig, a „pomázi rét” kócsagjaitól,
gólyáitól a város és a hegyi erdõk
között húzódó árvalányhajas
gyepekig se szeri, se száma a
megõrzendõ, önkormányzati és
állami, uniós védelemben részesített területeknek, fajoknak. Ez a
táj is a mi egyik örökségünk,
nemzeti kincsünk – mégis vannak, akiknek útjában áll.
A biodiverzitás „tanúi” a tájat
ismerõ, szeretõ emberek, a szentendrei, csobánkai, szentkereszti
tanösvények, a tavaly megjelent
Természeti értékek és látnivalók
Szentendrén címû kiadvány és a
Barcsay Jenõ Általános Iskolában
még egy hónapig megtekinthetõ
Szentendre teremtett világa címû
fotókiállítás.
A www.natura.2000.hu-n olvasható, találó jelmondattal („Natura
2000: hogy a természet ne csak
emlék legyen”), a Hamvas Béla-i
hittel („Aki informál, az transzformál”) és a sokféleség iránti
egyszerû csodálattal
DUKAY IGOR

Bársonyos kakukkszegfu

természetvédelmi szakértõ

A fotók nagy részét Deim Balázs, Kónya László és Kelemen Zsolt
készítette, illetve Börzsei Renáta, az iskola hetedikes tanulója.
A kiállítás az Élõ Táj Egyesület, a Kincs Egyesület, a Pomázi Klímakör,
a Lovas-íjász Hagyományõrzõ Egyesület, illetve az Összefogás a
Teremtett Világért Egyesület elképzelései szerint és kivitelezésükkel
valósult meg. Szándékuk szerint folytatása is lesz.
A megnyitó elején az iskola 4/A osztályosai adtak mûsort, majd az est
háziasszonya, Endrei Judit méltatta a képeket, beleszõve saját
élményeit, melyeket a szépséges helyszínen szerzett. Dukay Igor is
beszélt a jelen gyönyörûségeirõl, és részletezte azon aggodalmát, hogy
vajon gyerekeink, unokáink mit fognak mindebbõl látni, élvezni. A
szemétlerakás, az autóforgalom, az engedély nélküli megalomán
építkezések brutálisan fenyegetik a látott csodákat. Nem csak ott.
T. T.

VÁROS
ADVENTI VÁSÁROK,
SZABADTÉRI
PROGRAMOK

Adventi éneklés
A Keresztelõ Szent János Plébániaközösség adventi hangulatú zenés
délutánra hív szeretettel mindenkit a Péter-Pál templom kertjében
felállított betlehemnél december 18-án szombaton, 16-18 óra
között. A várható hideg idõ ellensúlyozására melegséget adó meglepetésekkel készülünk. (Megközelítés a Dumtsa J. u. vagy Péter-Pál
u. – Ignatovity köz útvonalon, illetve a Kucsera Feren utcai kegytárgybolt melletti átjárón keresztül.) A templomkerti betlehem
szabadon látogatható, január 6-ig, minden nap 10-18 óra között.

Újévi koncert
2011
Január 8-án 18 órakor a Városháza
dísztermében
Újévi köszöntõt mond:
Dr. Dietz Ferenc polgármester
Az est folyamán kerül sor
a MECÉNÁS Díj átadására
Az est háziasszony: Fehér Júlia

• 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 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

Közremûködik:
A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR
Mûsor:
Suppé: Költõ és paraszt – nyitány
Vivaldi: A tél – hegedûverseny
Mozart: D-dur szerenád K.185.
Joplin: Ragtime
Piazzola: Fuga y misterio
Johann Strauss: Tavaszi Hangok – keringõ
Johann Strauss: Gondok nélkül – polka
Közremûködik: Dancsó Diana és KorossyKhail Csongor (hegedû)
Vezényel: Fenyõ Gábor

A belépés díjtalan!

• December 17. péntek, 20 óra
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
SZIMBÓLUMOK
ÉS AJÁNDÉKOK
Kósa Klára elõadása
A belépés díjtalan
• December 18. szombat, 10–12óráig
Püspökmajor Lakótelepi Klub (Hamvas
Béla u. 4-6.)
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Ajándékok és díszek készítése
• December 18. szombat, 10–12
óráig
Új Mûvész Étterem fûtött, fedett udvara
(Dumtsa J. u. 7.)
„ÉG A GYERTYA, ÉG,
AZ ADVENTI NÉGY…”
Gyertyamártás, mézes süteménydíszítés,
gyapjúangyal-készítés 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, 17 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
A belépés díjtalan
• December 23. csütörtök, 17 óra
Kmetty tér (Dalmát Kávézó elõtt)
SZAMÁRHEGYI
BETLEHEMES
A kávézó törzsvendégeinek elõadásában
• December 31. péntek, 22–02 óráig
VÁROSI SZILVESZTER
A FÕ TÉREN
Utcabál, közremûködik: DJ Baly és DJ
Kaska. Éjfélkor köszöntõt mond dr. Dietz
Ferenc polgármester
• 2011. január 8. szombat, 18 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
ÚJÉVI KONCERT ÉS MECÉNÁS DÍJ
ÁTADÁSA
Közremûködik: Szentendrei Kamarazenekar
Dancsó Diána és Korossy-Khail Csongor –
hegedû
Vezényel: Fenyõ Gábor
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HELYTÖRTÉNET

Ég és Föld között

Asszonyok tüntetése

Soha nem feledd, hogy az
ember a semmiibõl jött, és azt
se feledd, hogy Isten emelte ki
a semmibõl. Az elõbbi igazság
az utópiától óv meg, az utóbbi
a reménytelenségtõl.
GUSTAVE THIBON

1956. december 4. Már túl voltunk az elsõ sokkon,
és mint katasztrófák idején mindig, az asszonyok
tértek elõször magukhoz: tenni kellett a dolgukat, a
családnak enni kellett, hisz az élet ment tovább...
A fiam akkor elsõ elemibe járt, és egy szelíd, kedves
volt apáca tanította – titokban – a gyerekeknek a hittant: 1956. december 4-én, a reggeli órákban csengettek. Irén néni, a hitoktató állt az ajtóban, talpig
feketében, kezében egy csokor fehér krizantém.
– Dicsértessék – köszönt –, nincs sok idõnk – suttogta –, még több helyre be kell csöngetnünk, de tudja,
kedves anyuka, ma december 4-e van, egy hónapja,
hogy leverték a magyar szabadságharcot, és többen
úgy gondoltuk, hogy tartozunk annyival elesett
hõseinknek, hogy ezt a napot kegyelettel tegyük
emlékezetessé. Szerte a városban terjed a hír – gondoskodtunk róla, hogy terjedjen –, hogy az asszonyok-lányok öltözzenek feketébe, szerezzenek fehér
virágot és menjünk ki a Hõsök terére az Ismeretlen
katona síremlékéhez, és emlékezzünk meg elesett
hõseinkrõl. – Természetesen – válaszoltam.
És itt álljunk meg egy pillanatra! Mert el kell mondanom, hogy ezekben a csodálatos napokban az
emberekbõl valahogy eltûnt a félelem. Évek óta
annyit féltünk, hogy a szabadság gondolatának
reménye „megálljt” parancsolt józan eszünknek.
Azonnal feketébe öltöztem, a ház kertjében még
árválkodott egy csokorra való fehér virág. – Most el
kell mennem – mondtam családomnak, akik döbbenten nézték készülõdésemet.
Az utcán minden ismerõsnek elmondtuk, hová
megyünk, több házba becsöngettünk, adtuk tovább
a hírt. A Hõsök terén már nagy volt a tömeg, 11 óra
körül járhatott. Néhány fiatal lány elirányított bennünket a Mûcsarnok felé, ahol néhány, a frissen átalakított demokratikus hadsereg tisztje álldogált.
Megállítottak. – Hová mennek? – kérdezték. – A mûjégpálya felé – volt a válaszunk, ahol már sorokba
rendezõdtek a nõk. A katonák persze jól tudták,
merre igyekszünk, és az egyik még megkérdezte
tõlem: – Mondja, nincs magának családja? – De van,
azért vagyok itt, mert rájuk gondolok – válaszoltam.
A Hõsök terén két nagy félkörben királyaink és
nagyjaink szobra között ráfordultunk a térre, ahol
láttuk, hogy az Ismeretlen katona kõtömbje fölé
szorgos kezek hatalmas koporsót fontak fenyõágból,
ahová bedobták a fehér virágokat. Döbbenten láttuk,
hogy a téren négy-öt orosz tank áll, nyitott
tornyában egy-egy katonával. Amikor odaértünk az
egyik közelébe, egy idõsebb katona kiáltotta: –

Maradjunk csendben,
teremtsünk magunkban békét,
nyugalmat: béke az
emberekkel, béke önmagunkkal
is, hogy talentumainkkal,
képességeinkkel el tudjuk
fogadni a magunk életét. Mert
van, akinek belsõ békétlensége
abból fakad, hogy elégedetlen
mindazzal, amije van.
Béküljünk ki önmagunkkal,
a világgal, egymással,
Istennel. A béke mélyén források fakadhatnak mindannyiunk szívében.
BÖJTE CSABA
Magány. Nem mernek egyedül
maradni, mert félnek. Nem is
csodálom. Félnek, hogy egyedül
maradnak önmagukkal, abban
a sötét erdõben, ami a létezés
szomorúsága, félnek, hogy
leütik magukat egy fütykössel,
s elrabolnak önmaguknak
mindent, pénzt és életet.
Ezért menekülnek a fény felé.
Mindenütt ott vannak, ahol
lámpák égnek, ahol zene szól,
ahol el lehet rejtõzni a másik
elõl. Szörnyû félelem ez. Sokan
a halált is szívesebben vállalják, mint ezt a másik magányt,
egyedül önmagunkkal.
MÁRAI SÁNDOR
A rádió géniusza, Marconi,
barátjával egész éjjel a laboratóriumában tanácskozott
a drót nélküli kommunikáció
kényes kérdéseirõl. Amikor
kiléptek a laboratóriumból,
Marconi hirtelen így szólt:
– Egész éltemben ezt a kérdést
tanulmányoztam, de van egy
dolog, amit nem értek a rádióval kapcsolatban.
– Létezhet olyan egyáltalán,
amit te ne értenél a rádióval
kapcsolatban? – hitetlenkedett
a barátja. – Mi lenne az?
– Hogy miért mûködik
– válaszolta Marconi.
ANTHONY DE MELLO
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Gyevuska, gyevuska, davaj doma, doma... Talán
neki is volt családja, és jól tudta, ha neki parancsot
adnak, akkor lõnie kell...
Mosolyogva visszaintettünk neki a virággal, mentünk tovább, közben a Himnuszt, Szózatot, Boldogasszony Anyánkat énekeltük, amikor a Szépmûvészeti Múzeum elõtt hirtelen megállt két nagy
fekete autót, amelyekbõl feltehetõen indiai férfiak
szálltak ki – mint késõbb megtudtuk, köztük volt
Krisna Monon is, az akkori ENSZ fõtitkár.
A kép egy életre belém vésõdött. Gondolják csak
meg! A világ egyik kelgerõsebb hadserege lever egy
forradalmat, drákói szigorral próbálnak „rendet”
teremteni és azt fenntartani, és akkor több ezer
asszony, mit sem törõdve a hatalommal, a forradalom leverése után egy hónappal, tettével nem
kevés politikai élt sugallva, kijön a város egyik fõ
terére, hogy megadja a tiszteletet hõsi halottainak.
Nos, ezt látta az indiai delegáció, és az a számtalan
külföldi fotós, rádiós, újságíró is, akik a Jugoszláv
Követségen létrán állva, levegõben lógva tudósítottak a látottakról.
Hirtelen megmozdult a tér, és mindenki a Dózsa
György tér felé fordult – most '56-osok tere – és egy
vidáman daloló, katonadalokat skandáló asszonycsapat jött talicskával, kalapáccsal a vállán.
– Megjöttek a „csepeli grófnõk” – hangzott innenonnan a gúnyos kiáltás, arra való utalással, hogy a
hatalom szerint a régi arisztokrácia szervezte a
Forradalmat. A kép jótékonyan oldotta fel a téren
uralkodó dámai hangulatot.
Közben elértük a fenyõkoporsót, bedobtuk a virágokat, szünet nélkül énekelve, talán mint a
gyerekek, akik félnek a sötétben – de tettük a dolgunkat. A sorok a pálmaház felé oszoltak szét, de
közben szájról szájra járt a hír, hogy a Petõfiszoborhoz kellene eljutni ismét, ahol néhány hete
még Sinkovits Imrével együtt zokogtuk, hogy
„Rabok többé nem leszünk!”
Ma már jól tudjuk, a történelem forgatókönyvét sokszor a véletlenek írják. Suttogták, hogy a belvárosban sötét elemek garázdálkodnak: a Vörösmarty
téren, a földalatti megállójában összegyûjtik a
Hõsök terérõl jövõ asszonyokat. Akkor mégis
gondolnom kellett a családomra, és szomorúan bár,
de hazafelé igyekeztünk.
Így ért véget számomra 1956. december 4-e, de
lelkemben kitörölhetetlen csodálatos emlék maradt.
Nem éltem hiába – gondoltam, és köszönöm Sorsomnak, hogy mindezt megélhettem, és most 2010
decemberében Önöknek elmesélhettem.
FÁBIÁN JÁNOSNÉ

GYEREKEK

A világmindenség közepén
„Mindegy, milyen csodálatos ajándékkal leped meg gyermeked, semmi nem helyettesítheti a
vele töltött idõt, nevetést, játszást, törõdést.” (S. Dowrick)
Mindnyájan tapasztaljuk, gyermekünk
mindig, mindenhol és bármivel képes
játszani. Nincs olyan tevékenység,
amibe ne vinne játékos elemeket. Egy
egész napos fárasztó utazás után a
felnõttek fáradtan rogynak a fotelbe
pihenni. De mit csinál gyermekünk?
Épp csak megszabadul a kabátjától,
csizmájától, és már türelmetlenül szalad játszani. Ilyenkor elcsodálkozhatunk emberlétünk tökéletességén: a
gyermeknek nemhogy küzdenie kellene a rá váró hatalmas tanulnivalóval, hanem a játék során még igazi,
mély örömet is érez, miközben a világgal ismerkedik.
Az, hogy a tanulás harc és lemondás,
már a felnõtt gondolkodás eredménye.
A gyermek nem érzi így, sõt állandóan
hajtja egy belsõ erõ, a kísérletezés,
kutatás, a megismerésvágy folytonos
izgalma. Kár, hogy felnõve kevés marad
meg belõle. De miért is kell ennek így
lennie? Igenis tehetünk valamit azért,
hogy gyermekünk kezdeményezõked-

vébõl, alkotásvágyából a lehetõ legtöbbet magával vigyen életének késõbbi
korszakaiba. Hogyan? Meg kell teremtenünk számára a játékhoz szükséges feltételeket, engednünk kell õt
eleget játszani, sõt biztosítanunk kell
számára a családi együttjátszás feledhetetlenül szépséges pillanatait.

A szülõnek, aki ismerni szeretné gyermekét, számtalan lehetõség kínálkozik, ha játék közben figyeli õt. Minden gyermek életében vannak átmeneti idõszakok, amikor megváltozik
játékmódja. Jobban igényli szülei
jelenlétét, rövidebb ideig játszik
egyedül, mint szokott. Ha tartósan

Ajándékozzon karácsonyra kedvezményesen játékos képességfejlesztést!

Korai képességfejlesztés • Iskolaelõkészítés
Tanulási nehézségek kezelése • Mérsékelt árak

megváltozik a játékhoz való viszonya,
semmi sem köti le, naphosszat mellettünk tétlenkedik, abból tudhatjuk, baj
van. Zavarja, vagy hiányzik neki valami, esetleg velünk kapcsolatban
bizonytalanodott el. Gyermekünket jól
ismerve ilyenkor helyes, ha nem újabb
és újabb játékok vásárlásával igyekszünk kedvében járni, hanem megkeresve a kiváltó okot, azt próbáljuk
megszüntetni. Ha megértjük viselkedésének mozgatórugóját, hozzáláthatunk orvosolni a problémát.
Itt a karácsony, és egyben a nagy
lehetõség, hogy a napok jó részét a
szõnyegen töltsük gyermekünkkel. A
közös játék alatt bemutathatja új
tudományát, bevonhat bennünket
saját világába, sütkérezhet figyelmünkben, és új erõt meríthet jelenlétünkbõl a további, a másnapi önálló
játékhoz. Amíg vele vagyunk, csak rá
figyeljünk. Látjuk, milyen megejtõ,
amikor a boldogság megjelenik a tekintetében, s ott csillog a szemében?
Csodálatos pillanatokat élhetünk át
együtt, s gyermekünk megélheti azt
az érzést, hogy a világmindenség
abszolút középpontjában van. Hiszen
számára mi vagyunk a világmindenség. S a mi számunkra is Õ.
ZEKE ANITA

Kövek, kavicsok, homok
Egyszer egy filozófiatanár fogott egy befõttesüveget, és
megtöltötte 5-6 cm átmérõjû kövekkel, majd megkérdezte diákjait:
– Ugye tele van az üveg?
– Igen – válaszolták a diákok.
Ezután apró kavicsokat kezdett beleszórni. Miután az
apró kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket,
megint megállapították, hogy az üveg tele van. Ezután
a tanár homokot kezdett tölteni az üvegbe. A homok
természetesen minden kis rést kitöltött.
– És most – mondta a tanár – vegyétek észre, hogy ez
az üveg a ti életetek. A kövek a fontos dolgok – a családod, az egészséged, a társad, a barátaid, a tudásod. Ha
minden mást elveszítenél, az életed ezekkel akkor is
teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még
számítanak, mint a munkád, a házad, az autód.
A homok – az az összes többi, az apróságok. Ha a
homokot töltöd be elõször, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek.
Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idõdet és
energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely
azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Elõször a kövekre figyelj – azokra, amik igazán
számítanak. Állítsd fel a dolgok fontossági sorrendjét.
A többi: csak homok.

Minden kedves régi
és leendõ
ügyfelünknek békés
karácsonyt és boldog új
évet kívánunk!

(A fenti szöveget köszönjük Rózsa Sándornak, a Móricz
Zsigmond Gimnázium tanárának, aki az ismeretlen
szerzõ írását a szalagavatón olvasta fel az osztályának.)
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VÁROS

Kitaszított
Ott állsz egyedül. Messze
tõled az embersokaság, az
elrejtõ, támaszt nyújtó, biztonságot adó tömeg. Egyedül
vagy, mert más vagy, mint õk.
Próbáltál közéjük tartozni?
Úgy gondolkozni, úgy beszélni, úgy cselekedni, ahogy
elvárták tõled? Igen. Nevettél,
mikor õk nevettek, sírtál,
amikor õk sírtak. Érezted,
hogy megerõsítést kapsz minden oldalról. Együtt szerettél
és együtt gyûlöltél, együtt
osztottad az elismerést és
együtt ítélkeztél. Kényelmes
volt, és a kényelemért
cserében te is ezt nyújtottad a
körülötted állóknak.
Történt egyszer, hogy tükörbe
néztél. Különös érzés fogott
el. Valahogy olyan ismerõs
volt a tekintet, az arc mimikája, a szólásra nyíló ajkak formája. Elfordultál és
megdöbbentél. Körülötted
mindenkinek ugyanolyan tekintete, ugyanolyan mimikája
volt, ajkuk ugyanúgy mozdult.
Próbáltál más lenni, de nem
ment könnyen. Meg kellett
tanulnod önállóan gondolkozni, saját véleményt megfogalmazni, megtenni az elsõ,
tétova lépéseket ellenkezõ
irányba.
Hosszú idõ kellett ahhoz,
hogy felismerd: néha sírnod
kell, amikor õk nevetnek, és
nevetned, amikor õk sírnak.
Saját érzelmeid viharában
már nem kerested a tömeg
támaszát.
Ott állsz egyedül. Mekkora
távolság választ el a többiektõl? Az a sok-sok ember ott a
távolban eldönti, kimondja…
Kifütyül vagy éljent kiált,
nevet rajtad vagy megsirat,
szeret vagy gyûlöl, mindegy.
Végtelen messzeségbe kerültél
azoktól, akik mennybe emelnek vagy pokolba küldenek.
Mit gondolsz róluk? Hogyan
beszélsz róluk? Értük vagy
ellenük cselekedsz? Nevetsz
rajtuk? Esetleg sírsz miattuk?
Tiszteled vagy megveted õket.
Te döntesz. Más vagy...
Szabad vagy.
LUKÁCS MÁRTA
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Lukács Tibor: Kitaszított. Az itt közölt írás megszületését a festmény inspirálta.

Az élet újra szép
lyenkor karácsony elõtt mindenki az ünnepi készülõdés,
az ajándékozás lázában ég.
Mert adni jó. Ajándékunkkal
örömet varázsolni mások arcára,
boldogságot adni akár pár pillanatra vagy órára.
A Rotary Club Szentendre novemberi vendége, Küllõi Péter azonban nemcsak karácsonykor, és
egyáltalán nem a szokásos módon ad ajándékot súlyosan beteg
gyermekeknek. Akik rosszindulatú daganat, hemofília, cukorbetegség vagy krónikus izületi
betegségük következtében hoszszan tartó kórházi kezeléseken
estek át. Számukra hozta létre
2001-ben a Bátor Tábort, ahol
rájöhetnek, hogy õk is egyenértékûek a többi gyerekkel. A kórház meggyógyítja ugyan a daganatot, de a lelkük sérült marad.
Ezeknek a krónikus betegséggel
élõ gyermekeknek, akik valamiképpen elvesztették a gyerekkoruk egy részét, nemcsak nyomasztó kórházi élményeikkel kell
megküzdeniük, hanem azzal is,
hogy életük ezentúl tíltások és
korlátok között zajlik, hogy nem
élhetik egészséges társaik szabad
és vidám életét. A Bátor Tábor
azzal változtatja meg az életüket,
hogy bátorságot, önbizalmat önt
beléjük.
Honnan ered ennek a tábornak a
gondolata? 24 évvel ezelõtt hozta
létre Paul Newman, Oscar-díjas
színész Connecticutban a Hole in
the Wall táborszövetséget beteg
gyerekek számára, s ez mára
kiterjedt szervezetté vált: 11 tábor
mûködik az Egyesült Államokban
és szerte Európában. Ennek tagja

I
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a Küllõi Péter által alapított Bátor
Tábor is.
A Hatvan mellett létesített, kizárólag magánadományokból – 800
millió forintból – felépített 10
hektáros tábornak már a neve is
sugallja: itt bátornak, egészségesnek kell lenned, itt mindent merhetsz, mindent megpróbálhatsz.
Az egyes turnusok 70 magyar,
cseh, szlovák és lengyel résztvevõje egész évben ingyenesen
táborozhat a szép környezetben
levõ, nagyszerûen felszerelt táborban. Orvosok, pszichológusok,
nõvérek, önkéntesek segítik a
gyerekeket abban, hogy az itt
töltött napok felejthetetlenekké
váljanak számukra.
A táborozásról levetített kis film
azt bizonyította a Rotary-est
résztvevõinek, hogy a gyerekek a
nyolc nap alatt elfelejtik, hogy
betegek voltak, hiszen itt mindent
lehet csinálni. Ez a tábor visszaad
valamit, ami eltûnt az életükbõl.
Olyan programokban vehetnek
részt, amelyekre egészségi állapotuk miatt máshol nem lenne
lehetõségük: lovagolnak, eveznek, íjászkodnak, a magas kötélpályán mászhatnak, fotóznak,
ezen felül tánc-, zene- és dráma-

pedagógiai programok aktív részesei. Itt nincs tiltás, itt el kell,
hogy higgyék, õk ugyanolyan
erõsek, ügyesek, mint egészséges
barátaik. A vidám, felszabadító
élmények hatására bátrabban
néznek szembe a hétköznapok
nehézségeivel, s magával a betegséggel. Amit ez alatt a bõ hét
alatt szinte el is felejtenek. Erre a
pár napra az élet újra széppé
válik, s nem a szomorúságról, a
korlátokról, hanem a lehetõségekrõl, a mosolyról szól. A gyerekmosolynál nagyobb ajándék
pedig nincs.
Errõl mesélt nekünk Küllõi Péter
is. És ennek kapcsán a saját
életérõl. Az egykor sikeres üzletember, befektetési bankár 40
évesen visszavonult, hogy minden idejében a hátrányos helyzetû
és beteg gyerekek életének szebbé
tételével foglalkozzon. Az általa
létrehozott Mosoly Alapítvány és
Bátor Tábor segítségével. Azt vallja, hogy annak, aki az élet napos
oldalán van, kötelessége segíteni
az árnyékos oldalon levõket.
Megtudhattuk tõle azt is, mit tart
a sikeres élet elengedhetetlen
feltételeinek: a szerencsét, a nyitottságot, az átláthatóságot, az
adok-kapok egyensúlyát, az elfogadás-elengedés tudatosítását, a
test, a lélek és a szellem, valamint
az érzelem és az értelem egyensúlyát, és végül a humor állandó
meglétét.
Ez a csütörtök este, amit Küllõi
Péterrel tölthettünk, sokáig emlékezetes marad mindannyiunk
számára, Hallhattunk megszívlelendõ életszemléletrõl, tanulhattunk tõle bölcsességet, emberséget. Egy nem mindennapi kisugárzású embertõl, aki tetteivel
hitelesíti szavait: adni kell, adni
fontos – egymásra tudunk igazán
RAPPAI ZSUZSA
számítani.

Fenyõvásár

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)

KULTÚRA

BESZÉLGETÉS GYÕRY ESZTER FESTÕMÛVÉSSZEL

Itt vártak rám a szeretet angyalai
ustább lettem, talán
bölcsebb is,
mindenesetre
úgy alakult, hogy
már nem gyûjtök
portörlést igénylõ
dolgokat. Zenét,
mûalkotást, gondolatokat már csak
annyira kívánok birtokolni, amennyire ezt a fülemmel-szememmelszívemmel tehetem. Nem is „vadászom” rájuk, ahogy korábban, egyszerûen megtaláljuk egymást. Egy
bizonyos fajta „gyûjtõszenvedélyrõl” nem sikerült még lemondani:
olthatatlan vágy hajt, hogy a szürke
embermaszszából kitûnõ színes figurákra leljek.
Gyõry Eszter festõmûvészt Amerikában élõ közös barátnõnk, Szentpály Kata könyvbemutatóján „gyûjtöttem”. Házigazdaként fogadtam
a vendégeket, nyájas társadalmi
alapmosollyal az arcomon, ám
amikor õ belépett az ajtón, fülig
szaladt a szám és biztosan tudtam,
hogy ezzel az asszonnyal meg kell
ismerkednem!
Vannak mûvészek, akiknek minden
erejét megeszi az alkotás. Magánemberként észre sem vesszük õket,
semmitmondó lakásban laknak,
sótlan rizseshúst ebédelnek, és
semmi sem változik, ha megérkeznek valahová. Õk azok, akik kimerülnek a szorosan vett alkotásban, fáradtság és levertség lengi
körül õket, mûtermükön kívül
nyûgös polgárok. Gyõry Esztert
ezzel szemben valami elképesztõ
pozitív és kreatív erõkör övezi minden pillanatban, amihez hozzáér,
az teremtõ erõvel telítõdik, élni akar
és átlényegül. Izgalmas a megjelenése, háza és kertje tele mûvészi
poénokkal, fantáziadús a fõztje és
pirosabban csillognak az almák, ha
belép a zöldségboltba! Senki és
semmi nem maradhat közömbös a
közelében. A legnagyobb természetességgel hordozza azt a bizonyos rejtélyes, megtanulhatatlan,
megszerezhetetlen, meghatározhatatlan pluszt, amit leírni lehetetlen
vállalkozás, megtapasztalni ritka
ajándék a sorstól.

L

 Kedves Eszter, meséld el kérlek,
hol és hogyan töltötted eddigi
életedet, hiszen új arcnak tûnsz
Szentendrén!
19 évesen elhagytam Magyarországot. Ausztriában, Franciaországban – Párizsban –, késõbb
Olaszországban és Németországban
végeztem mûvészeti tanulmányokat. Azután Amerikába költöztem,
s ott a Visual Arts of New York
mûvészeti iskolában szobrászat,
rézkarc, litográfia szakon bõvítettem mûvészeti ismereteimet. Fog-

lalkoztam gobelintervezéssel, tevékenykedtem a filmszakmában.
1974-tõl vagyok hivatásos festõ.
Elsõ önálló kiállításomra 1977-ben
került sor, New Yorkban. Ezt még
számos más kiállítás követte neves
amerikai galériákban és múzeumokban. 1987-tõl tagja vagyok a
Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének, így itthon is bemutatták képeimet, például a Kecskeméti Képtárban, a Mûcsarnokban, a Ferenczy Múzeumban vagy a
székesfehérvári Szent István Király
Múzeumban. Sok mûvem található
amerikai és magyar közgyûjteményekben.
 Ebben a nagy világpolgárságban vágytál-e idõnként haza, úgy
igazán?
Különös, ahogy most visszaemlékszem, mindig karácsony közeledtével fogott el a honvágy. Bárhol
is jártam éppen, míg a szüleim
éltek, szentestére mindig hazajöttem. Karácsony táján újra meg újra
elfogott a vágy, átélni gyermeklétemet anyám süteményeinek
illatával, saját készítésû szaloncukrának ízével. Itt vártak rám a
szeretet angyalai: anyám és apám,
és én újra gyermekük lehettem.
 Amikor végleg hazatértél, miért
éppen Szentendrét és Leányfalut
választottad életed új színteréül?
Gyermekkoromban sokat jártunk
Szentendrére szüleim barátaihoz,
Szántó Piroskához és Vas Istvánhoz. Nagyon szerettem a – gyermekszemnek – nagy kertjüket és az
olaj szagát a mûteremben. Meseszerûnek láttam Szántó Piroska
képeit, s úgy tûnt nekem, mintha a
festmények egyenesen a kertbõl
nõttek volna ki. Vas István kistermetû ember volt, szinte eltûnt az
öblös karosszékben, amint szüleimmel hosszan beszélgettek, s
rólam teljesen megfeledkeztek, így
fantáziám szabadon járt-kelt a
növények és a képek mesevilágában. Szerettem ezt a színes, ápolt
várost. Visszahúzott a szívem, kerestem a régi varázslatos hangulatot… Végül Leányfalun vettem
házat, és Szentendrén nyitottam
galériát, Vén Kecske néven. Ez is
szentendrei emlék: gyerekként sok
kecskét láttam a városban, s ez a
név elég meghökkentõ, hogy az
emberek felkapják a fejüket és
kíváncsiak legyenek, mi is ez tulajdonképpen.
 Ha galéria van, munka is van!
Így van! Ma is festészettel foglalkozom. Amióta újra itthon vagyok, két
kiállításra kértek fel, Szentendrén,
a Mûhely Galériában és a veresegyházi Városi Galériában mutat-

kozhattam be. Egy éve nyitottam a
Vén Kecske Galériát a Dumtsa
utcában, ahol nagyrészt a saját
képeimbõl készített mûvészi nyomatokon keresztül szeretném megismertetni alkotásaimat, hogy némiképp pótoljam hosszú távollétemet.
 A „nagy utazásról” milyen
fontos tanulságot hoztál haza a
„bõröndödben”?
Érdekes kettõs tanítást kaptam az
élettõl! Egyrészt, a sok utazás
közben egy idõ után rájön az ember,
hogy a Föld kicsi, és nem csupán
anyaországunk, hanem az egész
bolygó polgárai vagyunk. Másrészt
különbözõ országokban élve és
alkotva rá kellett ébrednem, hogy a
mûvészet nyelve fölötte áll ugyan
népeknek és nyelveknek, de maga a
mûvész mégis alapvetõen kötõdik
az anyaföldhöz és a kultúrához,
ahonnan útnak indult… Ezért
vagyok én most Szentendrén, még
akkor is, ha sokan „amerikai magyar mûvésznek” tartanak. Amerikában „keleti” mûvész voltam…
Ezt a kettõsséget én már nem
rakhatom ki abból a bizonyos
„bõröndbõl”!

Amikor Gyõry Eszter varázslatos
személyét életének történései által
szeretném bemutatni, nagyjából
annyira lesz az ismertetés valósághû, mintha Munkácsy egyik
képérõl azt mondanám: áll 1,3
négyzetméter vászonból, 3,8 méter
keretlécbõl, 8 deka barna, 4 deka
kék, 6 deka piros, 12 deka egyéb
színû festékbõl, ecsetvonások által
jött létre és nagyon szép… Hogy
mitõl is? Hát…, meg kellene inkább
nézni a képet! Esztert pedig látogassák meg a Vén Kecskében…
LINDNER MONIKA

HUNGART Alkotói életmûdíjat kapott
Deim Pál festõmûvész
A Magyar Alkotómûvészek Házában ünnepélyes keretek között adták
át december 2-án az alkotói ösztöndíjakat. Az egy évre szóló díjat minden évben nyolc mûvésznek, ebbõl négy képzõmûvésznek ítélnek oda.
A nyolc kitüntetett képzõ-, ipar- és fotómûvész közül egyedül Deim Pál
kapott Alkotói életmûdíjat a 2011-es évre.
Deim Pál Munkácsy- és Kossuth-díjas, érdemes mûvész, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar
Mûvészeti Akadémia tagja (1991) a Magyar Festészet Napja Alapítványtól szintén kapott már életmû díjat (2007), mely saját munkássága mellett iskolateremtõ tevékenységét jutalmazta.

Akvarellek 3.
A harmadik alkalommal mutatkozik be
Benkovits György akvarelljeivel kamaratárlaton. A kiállítás december 17-én, pénteken 16 órakor nyílik
dr. Török Katalin megnyitójával a Pest Megyei Könyvtár aulájában (Pátriárka utca 7.).
A kiállítás megtekinthetõ január másodikáig a könyvtár nyitvatartási idejében.
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Anirod – érték
és színvonal
Hamarosan színvonalas szépészeti magániskola nyitja kapuit
Szentendre belvárosában. Az Anirod Szépészeti Stúdió államilag elismert OKJ-s, magas szintû képzést nyújt majd, amelynek során az itt végzett tanulók EU-konform bizonyítványt
szerezhetnek. A stúdió megálmodójával és tulajdonosával,
Boda Ilonával beszélgettünk az intézmény születésérõl,
mûködésérõl, valamint az oktatás mellett mûködõ, magas
színvonalú szépészeti szolgáltatásaikról.
 Ön, három diplomával rendelkezõ
környezetvédelmi szakmérnökként, mielõtt belevágott volna a magániskola
létrehozásába, szintén kitanulta a kozmetikusi szakmát és beleásta magát a
szépészeti szakmákban használt legújabb technológiák és gépek komolyabb
tanulmányozásába. Miért tartotta ezt
fontosnak?
Fontos, hogy egy vezetõ, tisztába legyen annak a területnek a
legapróbb részleteivel is, amit képvisel, irányít. Felfogásom szerint
csak így lehet színvonalat és minõséget nyújtani.
 Milyen képzéseket indítanak, és miben különbözik az önök
intézményében szervezett oktatás a hasonló képesítést nyújtó állami oktatástól?
Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem tömegképzést szeretnénk indítani, hanem az a szándékunk, hogy kiscsoportos, 6-8 fõs, nagyon színvonalas, minõségi oktatással képezzünk, kozmetikusokat, fodrászokat, kéz- és lábápolókat.
Intézményünk egyik nagy elõnye, hogy nálunk a képzési idõ sokkal
rövidebb, csaknem fele, mint az állami szervezésû oktatásban. Másik
nagyon fontos elõnyünk az állami képzésekkel szemben, hogy
intézményünk az elméleti oktatás mellett a gyakorlati felkészítést is
helyben biztosítja. Olyan professzionális hátteret nyújtunk a tanulóinknak, ahol tökéletesen elsajátíthatják a legújabb gépek és termékek
gyakorlati alkalmazását.
 Melyek azok az új szépészeti technológiák és kezelési módszerek,
amelyekkel megismerkedhetnek az Anirod stúdió tanulói, valamint
az itt nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõ vendégek?
Ez az iparág is, akár a számítástechnika, rohamléptekben fejlõdik.
Ezért partnereink folyamatosan biztosítják számunkra a legújabb
berendezéseket és technológiákat. Jelenleg stúdiónkban személyre
szabott, forradalmian új elektrokozmetikai arc- és testkontúr kezelési
technikánkkal, egyedülálló, fájdalommentes gépi pedikûrrel, és teljes
körû szépészeti- és wellness-szolgáltatásokkal várjuk igényes nõi és
férfi vendégeinket.
Egy világszenzációnak számító újdonsággal is rendelkezünk: a
növényi õssejt-terápiás kozmetikai kezelések és kozmetikumok.
Tanulóinknak módjuk lesz ezzel is megismerkedni a képzés során.
Mind az oktatásban, mind pedig a szolgáltatásban használt alapanyagaink kizárólag természetes alapanyagok. A természet- és környezetbarát szemlélet minden téren fontos a számunkra, hisz minden mindennel összefügg. Természetes volt számunkra például a stúdió
építésekor, hogy alternatív energiák - geotermikus energia, napkollektor, esõvízgyûjtés - felhasználásával biztosítsuk az épület hûtési-fûtési
igényét, szellõztetését és melegvíz-ellátását.
A képzéseink során is ezt a környezettudatos szemléletet szeretnénk
közvetíteni.
(X)
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BOTÁR EMIL
Területi
Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387
Mobil:
06209584389
E-mail:
emilbotar@t-online.hu

A 8. Civilkomp konferencia ÚJ idõpontja
2011. január 12-13. a program és a helyszín változatlan
Helyszín: Sajtóház
(Bp., VI. Vörösmarty utca 47/a)
ÚJ IRÁNYOK A CIVILKOMMUNIKÁCIÓBAN
INVITÁLÓ
A konferencia elméleti-gyakorlati segítséget ad a
civilszervezeteknek kampányaik tervezéséhez,
menedzseléséhez.
A 8. Civilkomp számos érdekes témát, szekciót,
tréninget, bevált és újszerû köntösbe bújt kampányelemet, kommunikációs módszert tartogat...
Invitáljuk részvételre aki
• jobb kommunikációval szeretne helyt állni a
civilek reklámversenyében,
• nagyobb eredményt akar elérni az adománygyûjtésben,

• több adózó 1%-os rendelkezésére számít,
• újabb kommunikációs ötletekre kíváncsi,
• költséghatékony eszközöket akar megismerni,
• több felületen akar megjelenni,
• tudni akarja mit kínál az e-pr és a közösségi
média a civileknek
• vagy új szakmai kapcsolatokra számít...

Jelentkezés:
Civilkomp Alapítvány
Társadalmi Célú Kommunikáció
Információ és Oktatás
Cím: MÚOSZ Székház
1064 Bp., Vörösmarty u. 47/a I/63.
info@civilkomp.hu
www.civilkomp.hu
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MEGYEI KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJAT KAPOTT TÖRÖK KATALIN

A mûvészetért, a mûvészekért
Pest Megye Önkormányzata december 3-án tartotta hagyományos megyenapi ünnepségét, ahol
elismeréseket, kitüntetéseket vehettek át azok, akik valamilyen területen kimagasló munkát
végeztek a megyéért. A díjazottak között volt Török Katalin társadalomtörténész, mûvészeti
író is, aki a jeles alkalomból Pest Megye Közmûvelõdési díját kapta – az adományozott oklevél
tanúsága szerint „Szentendre mûvészeti és kulturális életében betöltött meghatározó szerepéért és a kortárs szentendrei festészet támogatásáért.”
ki részt vesz Szentendre
kulturális életében, az egészen bizonyosan találkozik
Török Katalin nevével. Kiállításokat megnyitó mûvészeti íróként, kurátorként, a lapunk hasábjain a város 1000 éves évfordulója alkalmából publikált Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából cikksorozat és
egyéb írások szerzõjeként, vagy a
P’Art Mozi elõzõ évi Szentendre és
legendás festõi és idei Valamikor
régen vetítéssel kísért estjeinek
elõadójaként. Minden témához
nagyfokú érzékenységgel, kutatói
precizitással, emellett bensõséges
személyességgel és a felfedezés
izgalmának átadni tudásával nyúl.
De vajon honnan az indíttatás
ehhez a komoly elmélyülést és
bennfentességet is igénylõ munkához, a város múltjáért és a festészetért való kiálláshoz?
– Édesapám, akivel nagyon közel
álltunk egymáshoz, festõ- és
grafikusmûvész, ismert karikaturista volt. A negyvenes-ötvenes
években gyakran eljárt festeni,
sokszor akvarellezett Szentendrén
is. Gyerekkorunkban két bátyámmal, amikor csak tehettük, ott
könyököltünk a rajzasztala mellett, és szájtátva lestük, ahogy
hihetetlen precizitással, türelemmel és elmélyüléssel készítette
rajzait, plakátjait, rézkarcait,
fametszeteit – meséli Katalin, aki
Tóbisch Ilona tanítványaként
egy Japánban meghirdetett nemzetközi gyermekrajz-pályázat
egyik helyezettje is lett, ám
végül mégsem a mûvészi pálya
felé indult.
– Gimnáziumi osztályfõnököm,
dr. Sós Júlia, akire mind a mai
napig nagy szeretettel és hálával
gondolok, egyszer a kezembe adta
a Magyarság Néprajza egyik
kötetét. A könyvben szereplõ
archív fotók, rajzok, leírások teljesen magukhoz ragadtak. És amikor az õ közvetítésével tizenhét
évesen nyári munkára mehettem
a Néprajzi Múzeumba, annak az

A

egy hónapnak az élménye el is
döntötte a pályaválasztásomat.
Az ELTE történelem-néprajz szakán végeztem. Nagyszerû tudós
tanárok, többek között Tálasi
István, Ortutay Gyula, Dömötör
Tekla, Hoffmann Tamás, László
Gyula, Hahn István, Szabad
György készítettek fel minket a
kutatói pályára, ami 1990-ig fõszereplõje volt az életemnek.
A 18-20. századi társadalomtörténettel foglalkozó kutató addig
„zárt” szakmai élete 1989-tõl
kezdett más felé is fordulni. Ettõl
az évtõl jelentek meg írásai a
Szentendre és Vidékében is, amelynek 1990-tõl a szerkesztõje lett.
– Korábbi kutatói tapasztalom
alapján úgy éreztem, s tegyük
hozzá, a rendszerváltás hajnalán
voltunk, hogy egy színvonalas,
pártpolitika-mentes városi lap
jelentõs közösségformáló és értékmentõ tényezõ lehet. Ebben nagyon hittem, akkor is, most is.
Minden tudományos munkámat
félretettem, és három éven át éjjelnappal a lapot szerkesztettem,
ami nemcsak óriási élményt,
hanem értékes tapasztalatot is
jelentett. Olyannyira, hogy amikor számomra vállalhatatlan
helyzetek miatt felálltam a szerkesztõi székbõl, egy ragyogó
szerzõgárdával útjára indítottuk
az Ipszilon címû újságot, amely a
Dunakanyar négy meghatározó
települése – Szentendre, Vác,
Visegrád, Esztergom – között szerette volna a szellemi köldökzsinór szerepét betölteni. Hatalmas lelkesedéssel dolgoztunk, de
mivel mindannyian tapasztalatlanok voltunk ezen a téren, nem
számoltunk azzal, hogy ennyire
összetett és kockázatos vállalkozás a lapkiadás. Így bár az
Ipszilon néhány szám után anyagi okok miatt nem jelenhetett meg
tovább, a magam részérõl mégis
nyereségként vittem tovább az ott
szerzett értékes tapasztalatokat.
A lap megszûnése után Katalin
felkérésre rövid ideig az Artéria

Galériát vezette, majd rátalált egy
különleges hangulatú szamárhegyi régi házra, amelyben egy
lakás-galériát álmodott meg.
1993 decemberében már az új
otthon adta keretek között nyílt
meg az Ipszilon Galéria, amely a
következõ év nyarán az Erotikakiállítással vált ismertté.
– A kiállítást Hernádi Gyula nyitotta meg, akinek ráadásul aznap
volt a születésnapja, így elsõsorban neki köszönhetõen sorra
érkeztek az ismert mûvészek,
közéleti személyiségek. A vendégek
nagy része engem akkor még nem
is ismert – emlékszik vissza
Katalin. – Lassan megtelt az egész
ház, a hangulatos zárt kert: több
száz ember fogadta nagy tetszéssel
a tizennégy neves mûvész alkotásait. Írók, színészek köszöntötték
Hernádit, négy tévéstáb forgatott,
országos lapok írtak az eseményrõl.
Valóban a személyesség lehetett
az emlékezetes kiállításokat
megért galéria egyik titka: aki
idelátogatott, vendég is volt egyben. Az érkezõkbõl idõvel ismerõsök, barátok lettek, és újabb
érdeklõdõk, mûvészek kerültek a
hely vonzásába.
– A galéria mûködése során derült
ki számomra, hogy nagyon sokan
vannak a magasan képzett, mûvelt emberek között is olyanok,
akik szeretnének jobban érteni a
képzõmûvészet nyelvén, de nem
mernek véleményt formálni, érdeklõdnek a szentendrei festõk
iránt, de nem tudják, hol kezdjenek hozzá – meséli a galériatulajdonos.
Katalint, aki idõvel a saját galéria
falain kívül is számos is kiállítást
rendezett, egyre mélyebben foglalkoztatta a szentendrei festészet
története. Olyannyira, hogy négy
évi kutatómunkával elkészítette a
megjelenésre váró Szentendre és
legendás festõi címû könyvet,
amely egy rendkívül sikeres elõadássorozatot is ihletett. A könyv
és a P’Art Moziban megrendezett

tízrészes elõadássorozat nyolcvan
évet fog át negyven, mára legendássá vált egykori szentendrei
festõ életén és mûvein keresztül a
mûvészek naplóiból, levelezéseibõl, önéletrajzi írásaiból,
visszaemlékezéseibõl szõtt igen
személyes hangvételû formában.
Az elõadások olyan népszerûek
lettek, hogy a mûvészeti író
felkérésre megismételte azt a
budapesti Stoll’Art Galériában, és
a Leányfalui Szabadegyetemen is
most zárul a program. Szentendrén pedig a festõsorozat sikerén felbuzdulva indult el januártól a Valamikor régen… várostörténeti sorozat is, amely máig
ugyancsak sok érdeklõdõt vonz a
moziba.
– Megdöbbentett, hogy az emberekben ekkora az éhség a képzõmûvészet és Szentendre múltja,
felhalmozott
értékei
iránt
– mondja Török Katalin, aki az
elõadások mellett jelenleg Boromisza Tibor hagyatékának feldolgozását végzi egy életmû-kiállításhoz, illetve a mûvész levelezéseinek megjelentetéséhez.
– Számomra is nagy élményt
jelentenek ezek az esték, és némi
büszkeséggel tölt el, hogy két éven
keresztül meg tudtam tartani a
közönséget. Hiszek abban, hogy
alapos felkészültséggel a tudományos kutatómunkával megszerzett tudást úgy kell megosztani másokkal, hogy õk is részesülhessenek a felfedezés örömében, szellemileg gyarapodhassanak és valós esztétikai élményt
is megélhessenek. Aki elõad, merje
a maga személyiségét is átadni,
érzelmeket közvetíteni, kétségeket
megfogalmazni, kérdéseket nyitva
hagyni. A legnagyobb öröm számomra, amit a szakmai munkámmal elérhettem, hogy a szellemi
kaland és a felfedezés élményét,
amit magam is átélek a kutatásaim során, láthatatlan, titkos
csatornákon át eljuttathatom
azokhoz, akik nyitottak rá.
KOLOS EMÕKE
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Lukoviczky Endre kiállítása
SZENTENDREI KÉPTÁR 2010. december 10. – 2011. február 27.
A békéscsabai szlovák családban, 1939-ben született Lukoviczky Endre
1962-ben fejezte be tanulmányait az Iparmûvészeti Fõiskolán. 1969ben kapott mûtermet a szentendrei Új Mûvésztelepen.
Mûvészetét évtizedek óta konzekvensen a geometrikus, konstruktív
képépítés jellemzi. Jelentõs inspirációs forrás volt számára az orosz
szuprematizmus, az orosz és magyar konstruktivizmus.
Mûvei fõszereplõi a térben méltóságteljesen mozgó építmények, melyek
éppen átúsznak a képtér kozmikus színpadán vagy idegesen cikázó,
esetleg súlytalanul lebegõ alakzatok: háromszögek, négyzetek, kubusok, melyek bonyolult egyensúlyi helyzetekbe keverednek, fittyet hányva a hagyományos perspektíva szabályaira.

Walkway Palacsintázó és Étterem
Lukoviczky Endre kimeríthetetlen kíváncsisággal, kötetlen szabadsággal kutatja e konstruált világ törvényszerûségeit, melyrõl kompozíciós
sorozatai vallanak. Megközelítése azonban korántsem elvont, személytelen, mert az utópikus térbeli történéseket sokszor vízióként éli át és
festi meg. A plasztikus konstrukcióvá épülõ elemek sem térgeometrikus problémák steril leképezései, hanem a képfelületek gazdag
faktúrái által érzelmi töltést nyernek. Ugyancsak ezt az érzelmi töltést
erõsíti a kifinomult színvilág, mely a kompozíciókat egységbe tartó
erõnek talán a legfontosabb tényezõje. Egyetlen momentum szab korlátot e mûvészi teremtésnek, minden mûnek – legyen bár játékos,
komor vagy nyugtalanító hangulat közvetítõje – hordoznia kell
magában a harmónia ígéretét.
MAZÁNYI JUDIT

Bogdányi út 15/2 (a Duna-korzón, a hajóállomással szembeni kis köz)
T. 06-20-501-3830 • walkway@t-online.hu
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 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

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék
KÉPRÕL KÉPRE
Ismét játékkal jelentkezik a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága.
E heti kérdésünk a Barcsay Jenõ állandó
kiállításához kapcsolódik.
 A három kép közül válassza ki,
hogy melyik Barcsay Jenõ festményének részlete?
A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: erdelyi.nora@pmmi.hu.
A helyes választ beküldok között 1 db két
fõ belépésére jogosító tiszteletjegyet sorsolunk ki a Barcsay Múzeumba..
A múzeum szerdától vasárnapig,
10 és 18 óra között látogatható.
Honlap: www.pmmi.hu
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EGY ELMARADT KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

Boromisza Tiborról
még egyszer, de nem utoljára
Tavaly év elején még úgy nézett ki, hogy 2010-ben Boromisza Tibor festõmûvész születésének
130. és halálának 50. évfordulója alkalmából a MûvészetMalomban egy minden eddiginél teljesebb és átfogóbb életmû-kiállításra kerül sor a mûvész gyerekeinek kezdeményezésébõl. A
kiállítás elõkészítésével és a szükséges háttérkutatások elvégzésével jelen sorok íróját
tisztelték meg. A terv sajnos meghiúsult a Malom ez év nyarától tervezett átépítése, bõvítése
miatt. A pillanatnyi helyzet röviden úgy fest, hogy se építkezés, se kiállítás.
ár úgy tûnt, hogy elmúlik
a kettõs évforduló kiállítás
nélkül, amikor a „véletlen”
hozott egy „mégis” lehetõséget.
Igaz, ott csak huszonnyolc festménynek jutott hely, de a kiállítótér fogyatékosságait ellensúlyozta az a tisztelet és az akarással
telített közremûködés, amit a
befogadó fél tanúsított mind
Boromisza Tibor felé, mind a mi
irányunkba. A megnyitón valaki
saját elhatározásából odaállt a
bejárati ajtó mellé, és számolta az
érkezõket. Négyszáztizenhatig
jutott el. A helyszín egy kerületi
mûvelõdési ház volt. Közremûködõként örültem a mondott látogatói számnak, szentendreiként
szégyenkeztem.
Boromisza Tibor hosszú élete
során az ország több részén élt
hosszabb-rövidebb ideig. Nagybánya után a második helyen
Szentendre áll. Hogy itt lesz-e
Boromisza-kiállítás és mikor, az
most még nyitott kérdés. Ami viszont már biztos, hogy márciusban szülõvárosában, Bácsalmáson sor kerül egy emlékkiállításra
és emléktábla-avatásra a szülõházon, utána következik Szlovákiában Érsekújvár, majd örömmel
várják a kiállítást és emléktáblát
is állítanak a XII. kerületben azon
a Sas-hegyi házon, ahol a háború
végén kiégett Boromisza Tibor
egykori lakása és mûterme közel
kétszáz festménnyel. S mindezek
mellett biztató kilátások vannak
egy nagybányai visszatérésre is,
hozzávetõleg száz év szünet után.
Az elmaradt szentendrei kiállítást
egy rövid írás természetesen nem
pótolhatja, de eszköze lehet a
lelkiismeret és az emlékezet
ébrentartásának.
*
A második világháborúig eltelt
évtizedek alatt Boromisza Tibor
egyéni és csoportos kiállítások
keretében az akkori legrangosabb

M

kiállítóhelyeken – Mûvészház,
Nemzeti Szalon, Belvedere, Könyves Kálmán Szalonja – lépett a
nyilvánosság elé. Egy-két kivételtõl eltekintve minden esetben
nagy elismerés és méltatás mellett jelentek meg róla írások a
Nyugatban, Elek Artúr
lapjában, a Mûbarátban,
mértékadó országos és
regionális közéleti lapok
sokaságában.
Boromisza azon szereplõje
volt a századelõ, de
fõleg a két világháború
közötti hazai képzõmûvészeti életnek, akire
oda kellett figyelni. Mûveivel, mûvészi hitvallásával és nem utolsósorban saját publikációival olyan légkört
teremtett maga körül,
ami nem kedvezett sem az
állóvíznek, sem bármiféle megalkuvásnak. Kárpáti Aurél író, költõ, kritikus, Boromisza jó ismerõje, „tatárkülsejû” festõ barátjáról
egyik írásában úgy fogalmazott,
hogy olyan, mint egy pogány vallás szertartásvezetõ fiatal papja,
akiben hallatlan erõ és munkakedv lobog, aki fáradhatatlanul
dolgozik és gondolkodik, elmélyülésre, szemlélõdésre hajló lélek, szigorúan konok meggyõzõdéssel, szenvedélyes hevülettel.
Jellemzésében nincs semmi túlzás, miként Boromisza itt következõ mondatai is bizonyítják:
„A mûvészet nem kényelmes, tetszetõs polgári foglalkozás, hanem
harc és háború… Forrongás az
elemem: nincs stáció. Száguldó
gyorsvonat füstjeként maradnak
el produktumaim gondolataim
mellõl”. Egy másik írásában ritkán tapasztalható nyíltsággal és
szókimondással él: „Nem tartozom semmiféle ’izmushoz’. Nem
vagyok dogmák barátja. Nem is
tartozom semelyik mûvészeti tár-

sasághoz: sem a konzervatívokhoz, sem a modernekhez, sem a
legmodernebbekhez. Megyek a
magam útján, keresek, kutatok, s
talán sikerülni fog hasznot hajtanom az egyetemes mûvészetnek”.

Saját megítélése szerint édesapjától örökölte az erélyt és az
akaratot az élethez, és a lankadatlan kitartást a munkában. A
becsületre és hiszékenységre való
hajlamot is tõle kapta. Szülõvárosa, Bácsalmás és egyben
Bácska egyik legrégibb nemesi
családjából, a dalmát eredetû
Kovachichoktól származó édesanyja „bámulatos liberális gondolkodással” ajándékozta meg fiát,
aki felnõtt fejjel értékes örökségnek tartotta, hogy soha semmilyen faji, vallási elfogultságot
nem tapasztalt a részérõl. Boromisza késõbbi hitélete is magán
hordta a kitörölhetetlen anyai
bélyeget, amit õ a „panteisztikus
determinizmus” kifejezéssel illetett. „Hitéletemben teljesen függetlenítve voltam tételes vallástól… amit a természet iránt érzett
szinte vallásos érzés helyettesített”.
A festõ Boromisza fantáziáját
mindig az õt éppen körülvevõ
látvány inspirálta. Azt próbálta
megfesteni, megragadni, amit

maga körül látott, kiegészítve a
jelenségek külsõ takarója alatti
rejtett összefüggésekkel. A húszas évektõl érdeklõdésének egyik
központi témája a levegõ átvilágítottsága, a fényhatás megragadása lett, a felhõk alól kibukkanó
sugárkévék reflektorszerû játéka
izgatta festõ-fantáziáját. „A napot
nagy reflektornak fogom fel, a levegõt pedig testnek, amelyen át a
nap fénye közlõdik. Geometriai
alakzatok jönnek ily módon létre,
amelyeknek megfestésével jobban
tudom éreztetni a fényhatást. A
levegõ testesítésének nevezném
ezt a felfogást”. Ezekkel a szavakkal foglalta össze a fényhatások iránti érdeklõdését a húszas
évek közepén, elsõ szentendrei
korszakában az õt meglátogató
Kárpáti Aurélnak.
Boromisza Tibor
életét és érdeklõdését a természet
megkülönböztetett
szeretete, tisztelete
mellett végigkísérte
egy másik, hittel
telített meggyõzõdés arról, hogy
„Ázsia volt a bölcsõnk, s az ázsiai
bélyeget fölismerhetõen õrzi népmûvészetünk,
a
székely kapuktól az
írott
kendõkig.
István király hiába állította
keresztvíz alá a magyarságot,
pogányságunkat ezer esztendõ
alatt se tudtuk levetkõzni. Pogány
életöröm árad a magyar lélekbõl
s a belõle támadt mûvészetbõl.
Õsi derû, nyugalom és békesség.
Nagy erõ ez, amelyet a föléje vont
máz sem tudott kikezdeni”.
Rendíthetetlenül hitt abban, hogy
a paraszti kultúrában még fellelhetõ õsi elemeket kell beemelni a
huszadik századi magyar képzõmûvészetbe, hogy errõl a bázisról
építkezve lehet csak megújítani
festészetünket, nem pedig a
Nyugatról importált izmusok
átvételével. Hol egyedül, hol rokonfelfogású festõtársaival, a
Magyar Képírókkal járta az országot, gyûjtött, rajzolt, festett, cikkeket írt, dokumentálta a látottakat. Életmûvének ez a jelentõs
korszaka csak érintõlegesen ismert, s ez az egyik oka annak,
hogy mind a mai napig nincs a
helye meghatározva a hozzá
hasonló hazai törekvések között.
TÖRÖK KATALIN
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KULTÚRA

Véletlenül?
Weszelits András fotókiállítása múlt héten szerdán
nyílt meg a Városháza Polgármesteri Galériáján. Az egybegyûlteket dr. Dietz Ferenc
köszöntötte, aki beszédében
kiemelte, hogy ez a kiállítás
különösen is izgalmas. Sok
olyan személy portréját láthatjuk a falakon, akik már
kiállítottak ezen a folyosón –
Pistyur Imre, Aknay János,
Deim Pál. Több olyan ember
fotóját is láthatjuk, akik
sokat tettek Szentendréért,
de sajnos már nincsenek
közöttünk – Szentendrey Katalin, dr. Dragon Pál, Gy.
Molnár István. És végül sok
ismerõs arcot fedezhetünk
föl a kortárs mûvészvilágból,
kiváló festõket, énekeseket,
zenészeket.
Az alábbiakban dr. Végh
Károly megnyitó beszédét
közöljük.
Weszelits Andrást nem kell
különösképpen bemutatni Szentendre közönségének. Õ valóban a
közösségért, elsõsorban a kultúráért mindig önzetlenül tenni
kívánó ember. Nekem régi barátom, kollégám. Örvendetes, hogy
most elõször, önállóan fotóival
lép a közönség elé. Az is örömteli,
hogy itt, a mûvészetek oroszlánbarlangjában kapott bemutatkozási lehetõséget, a várost és annak lakóit is szimbolizáló Városházán. Rögtön szeretném kijelenteni, hogy nem érdemtelenül.
Mint a fotózás iránt elkötelezett
ember azt is örömmel konstatálom, hogy ez a mûfaj kezd tért
hódítani városunkban, s elnyerni
méltó helyét.
A portréfotózás a fotómûfajok
közül a legnehezebb. Ismerni kell
az emberi lélek mélységeit, a
mögöttük álló életutat, szinte
mindent, amit rejt, és magán hordoz az emberi arc. A jó portré a
modell lényegét; gondolkodását,
emberi mivoltát fejezi ki.
Az igazi kép elõször az alkotó
fejében születik meg. Neki ismernie, keresnie, kutatnia kell azt a
pillanatot, hogy mikor tudja modelljének a belsõ lényegét megragadnia. Minden embernek a sajátos kvintesszenciáját kell megtalálnia. Az exponálás pillanata
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Gratuláció. A képen (balról) Weszelits András, dr. Dietz Ferenc és dr. Végh Károly.

csak az egyik csúcsa ennek a
folyamatnak. Mondhatnám azt is,
hogy az maga a kimerevített, az
idõben megállított teljes személyiség mása. Aki ezt nem ismeri fel,
ne fogjon hozzá portréfényképezéshez. Ezt soha nem lehet
csak a Véletlen számlájára írni.
Függetlenül a lezajlott idõtõl.
(Kedves András, azt gondolom,
hogy kiállításodnak csak szerénységbõl adtad a „Véletlenül”
címet.)
A jó fotóhoz legalább három feltétel szükséges. A legfontosabb az
alkotó látásmódja, felkészültsége,
kifejezési készsége, a második a
fény adott és megfelelõ formában
való jelenléte, a harmadik a
magas szintû technika biztos
kezelése.
Weszelits András képein azt
látom, hogy ismeri, tudja ezeket a
mélységeket. Tudja és meg tudja
örökíteni azt az adott pillanatot,
amikor az a bizonyos jellegzetes,
egyéni kifejezés modelljein megjelenik. Mondhatnám azt is, hogy
megteremtõdik, hisz érezhetõ,
hogy a fotós és modelljei között
valami bizalmi híd feszül. Ismerik
egymást. Az egyik megmutatja
magát, a másik, a fotós, pedig él a
teremtés lehetõségével. Bizalmi,
bensõséges viszony ez.
Külön szellemi izgalmat jelent, ha
az alkotó olyan ismert személyiségeket kíván bemutatni, kiket
az adott közösségben, városunkban szinte mindenki ismer.
Sok ember ítéli meg a képeket így
is, hisz ismerjük Faragó Sándort,
a pingpong dokit, Varga Ödön
Tibor festõt, Szvorák Katalint, a
kiváló népdalénekest, Gyermán
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Júlia hegedûmûvészt... Az izgalmakat csak fokozza, hogy a
portrék alanyai közül sokan
maguk is a vizuális mûvészet
mesterei, alkotói. Vajon õk hogyan szembesülnek önnön magukkal? Deim Pál és Péter, Kocsis
Imre, Farkas Ádám, Aknay János,
Balogh László, efZámbó István és
sorolhatnám tovább. Weszelits

András bemutatkozása ezért is
bátor vállalkozás.
Még fokozhatjuk a feszültséget,
ha azt látjuk, észrevesszük, hogy
portréit nem a mûterem mindent
biztosító feltételei között készítette, hanem város hétköznapjai, ünnepei alatt. Bravúrosan
oldja meg, hogy a portrék mögött
megjelenõ rekvizitumok inkább
erõsítik a személyiségjegyeket,
mintsem hogy zavaróan hatnának. Le kell szögeznem, hogy
Weszelits András érték- és témaválasztása kitûnõ. Azokat az
embereket fotózza, akiket a Város
közössége is megbecsül, munkájukat értékeli.
Minden arc, minden tekintet, minden hordozott sors természetszerûen más és más. Mégis így,
egymás mellé sorakoztatva a
képeket, egy kerek egység is kialakul. Ezt én úgy hívom, hogy az
alkotó mûvész látásmódja, azt,
hogy András biztos kézzel és
szemmel megtalálta kifejezési
stílusát, hogy mondanivalóját
magas színvonalon, alkotó módon meg tudja valósítani. Érett
mûvészként lép most Önök elé.
Nem véletlenül.

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft
MOZIMÛSOR
MOZIMÛSOR
 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
20:05 KÖNNYÛ NÖCSKE
(92’) kh.: 16 év
21:45 EROS (104’) kh.: 16
 december 19. vasárnap
15:00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL – BETLEHEMI TÖRTÉNET
17:00 NAPKIRÁLYNÕ
(85’) kn..
18:30 BABÁK – AZ ELSÕ
ÉV (79’)
20:00 FELFORGATÓKÖNYV
(113’) kh.: 12
 december 20. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ Lázár Enikõvel
17:00 BABÁK – AZ ELSÕ
ÉV (79’)
18:30 CASABLANCA (99’)
20:10 BIBLIOTHEQUE
PASCAL (105’) kh.16 év
21.55 LOURDES (96’) kh.
12 év

ÉS A NAGY BUMM
(109’) kn.
17:00 BABÁK – AZ ELSÕ
ÉV (79’)
18:30 EGYRE TÁVOLABB
(105’) kh.: 12 év
20:15 KÖNNYÛ NÕCSKE
(92’) kh.: 16 év
21:50 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) kh.: 12 év

ÉS A HALÁL EREKLYÉI
I. (146’) BA
17:00 NAPKIRÁLYNÕ
(85’) kn.
18.30 AZ AMERIKAI
(103’) kh.16 év
20:15 MESE A
SZERELEMRÕL (101’)
21:55 LOURDES (96’) kh.:
12 év

 december 23.
csütörtök
15:00 MATÚZ GERGELY
ÉS ISÉPY ZSUZSA
KONCERTJE
17:05 HOLDHERCEGNÕ
(103’) kh.:12 év
18:50 AZ AMERIKAI
(103’) kh.: 16 év
20:40 LOURDES (96’) kh.:
12 év

 december 30.
csütörtök
14:30 HARRY POTTER
ÉS A HALÁL EREKLYÉI
I. (146’) BA
17:00 HOLDHERCEGNÕ
(103’) kh.: 12 év
18:45 TOLVAJOK
VÁROSA (125’) kh.: 16 év
19:00 SÖNDÖRGÕ KONCERT – A PMK-ban, a Part
Mozi kihelyezett programja
20:50 TERHES
TÁRSASÁG (100’) kh: 16
év

 december 24. péntek
A MOZI ZÁRVA VAN
 december 25. szombat
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’) kn.
18:20 NAPKIRÁLYNÕ
(85’) kn.
19:45 MISS POTTER (92’)
kh.: 12 év
21:25 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’)
 december 26. vasárnap
14:30 HARRY POTTER
ÉS A HALÁL EREKLYÉI
I. (146’) BA
17:00 NAPKIRÁLYNÕ
(85’) kn.
18:30 ÉN, PÁN PÉTER
(106’) kn.
20:15 AZ AMERIKAI
(103’) kh: 16 év
 december 27. hétfõ
15:00 PATA-CSATA (102’)
kn.
17:00 ÉN, PÁN PÉTER
(106’) kn.
18:45 AZ AMERIKAI
(103’) kh.: 16 év
20:30 BRAZIL RITMUS
(90’) kn.
22:00 GENEZIS (81’) kn.

 december 21. kedd
15:00 NANNY MCPHEE
ÉS A NAGY BUMM
(109’) kn.
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’) kn.
18:15 KÖNNYÛ NÕCSKE
(92’) kh.: 16 év
20:00 EGYRE TÁVOLABB
(105’) kh.: 12 év
21:45 KUBRICK MENET
(86’)

 december 28. kedd
15:00 MONSIEUR
IBRAHIM ÉS A KORÁN
VIRÁGAI (94’) kh.:12
17:00 VALAMIKOR
RÉGEN… Török Katalin
várostörténeti sorozata
18.30 BABÁK – AZ ELSÕ
ÉV (79’)
20:00 MESE A
SZERELEMRÕL (101’)
21:45 NÖMADAK TX (89’)
(BA)

 december 22. szerda
15:00 NANNY MCPHEE

 december 29. szerda
14:30 HARRY POTTER

 december 31. péntek
17:00 MESE A
SZERELEMRÕL (101’)
18:45 TERHES TÁRSASÁG (100’) kh.: 16 év
20:30 BRAZIL RITMUS
(90’) kn.

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
December 17. péntek 18 óra
HOL VOLT, HOVÁ LETT
ÕSBUDA?
Dr. Lánszki Imre ökológus elõadása
Január 7. péntek 18 óra
MAGIAR HISTORIA
Kátai Zoltán énekmondó elõadása
Mythos Kávézó
Bogdányi u. 40.
December 19. vasárnap, 18 óra
CSEVEJ
Kellár F. János Immánuel Csevej címû
mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív beszélgetõs estjének vendége
Hegy Füstös Ilona néprajzkutató,
múzeumpedagógus lesz.

KIÁLLÍTÁS
KIÁLLÍTÁS
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
VÉLETLENÜL
Weszelits András fotókiállítása

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.
PARAFRÁZISOK
Kemény Zoltán grafikusmûvész kiállítása

KONCERT
KONCERT
Part Mozi
Duna-korzó 18.
December 23. csütörtök 15 óra
MATÚZ GERGELY ÉS ISÉPY
ZSUZSANNA FUVOLA HANGVERSENYE
Jegyár: 500 Ft

 2011. január 1.
szombat
A MOZI ZÁRVA VAN
 január 2. vasárnap
14:30 HARRY POTTER
ÉS A HALÁL EREKLYÉI
I. (146’) BA
17:00 NAPKIRÁLYNÕ
(85’) kn.
18:30 MESE A
SZERELEMRÕL (101’)
20:15 TERHES
TÁRSASÁG ( 100’) kh.:16
 január 3. hétfõ
17:00 NÖMADAK TX
(89’) (BA)
18:30 MESE A
SZERELEMRÕL (101’)
20:15 TOLVAJOK
VÁROSA (125’) kh.: 16 év
 január 4. kedd
16:00 HARRY POTTER
ÉS A HALÁL EREKLYÉI
I. (146’) BA
18:30 BRAZIL RITMUS
(90’) kn
20:00 TERHES
TÁRSASÁG (100’) kh.:16
21:45 NÖMADAK TX (89’)
(BA)
 január 5. szerda
17:00 ÖZÖNVIZ (87’) kn
18:30 MISSION LONDON (107’) kh.:16 év
20:20 TOLVAJOK
VÁROSA (125’) kh.: 16 év

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

ELÕADÁS
ELÕADÁS

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
XXIV. ÉVFOLYAM 46-47. SZÁM  2010. DECEMBER 17.  SzeVi

29

HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Oxigén- és acetilénpalack eladó
felszereléssel együtt. Tel. 06-70244-5700.

ÁLLÁS
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága felvételt hirdet beosztott tûzoltói és
tûzoltó gépkocsivezetõi munkakörben. A jelentkezés feltételeit
megtekinthetõk a honlapon:
www.tuzendre.hu, ,,Tûzoltó
leszek” címszó alatt. Jelentkezési
határidõ: december 23. Kézzel
írt, fényképes önéletrajzukat és
elérhetõségüket személyesen,
elõzetes idõpont-egyeztetés után
Oláh Péter tû. százados Tûzoltási
és Mûszaki Mentési Osztályvezetõnek adhatják le. Tel. (26)
500-017. Jelentkezésnél a helyi
lakosok elõnyben!
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: 06-70-3838322.

Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és környékén. Tel. 06-70-616-5756.
Nyugdíjas alkalmi munkát vállal
kombi gépkocsival. Fuvarozás,
gondnoki munkák, ház körüli
tevékenységek, víz- és fûtésszerelés. Tel. 06-70-244-5700.

Szentendre környékén mûködõ
gazdasági major elsõsorban állattenyésztõ, növénytermesztõ felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
ambiciózus munkatársat
keres hosszú távra, vezetõ
beosztásba. Feladata a majorság
irányítása, állattenyésztési,
növénytermesztési munkák
szervezése, fejlesztési lehetõségek feltárása, tervek készítése.
Vezetõi gyakorlat elõny, de nem
feltétel. Fényképes önéletrajzát
és motivációs levelét fizetési
igény megjelölésével a volgymajor@gmail.com e-mail címre
várjuk!

ÁLLÁST KERES
Építõmérnök szerkesztési munkát
vállal. Tel. 06-20-414-2412.

Sztaravodai úton, 80 nm-es lakás
kiadó 70 ezer Ft + rezsiért. Tel.
06-70-389-5275.
Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-3303640.

EGÉSZSÉG
MASSZÁZSUTALVÁNY,
MASSZÁZSBÉRLET AJÁNDÉKBA- KARÁCSONYI
KEDVEZMÉNNYEL! Bõvebb
információ: Schmidt Brigittaokleveles masszõr, frissítõ svédmasszázs, thai kismama
masszázs. Tel. 06-30-250-8028.
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300419, rögzítõ, visszahívjuk.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

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

Füzesparkban két szobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20425-9665.

Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen, a Hamvas B.
utcában 41 nm-es lakás kiadó,
bútorozottan is. Tel. (26) 310842, 06-20-621-0101.

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

LAKÁS, INGATLAN

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.

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

Szentendrén, a Kossuth Lajos
utcában önálló, 18 nm-es garázs
eladó. Tel. 06-30-375-8349.

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

115 nm-es lakás a Radnóti
sétányon eladó. Irányár: 34, 9
millió Ft-ért. Tel. 06-70-6613232.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.

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.

OKTATÁS

Szentendrén, a Füzesparkban 2
szobás lakás kiadó. Tel. 06-30248-4274.
Szentendrén, a Hév-hez közel
külön bejáratú, bútorozott,
gézfûtéses, szoba- konyhafürdõszobás lakrész 2 fõ részére
kiadó. Tel. 06-30-266-9201.

Stresszoldó tanfolyam indul
december 6-tól, minden hétfõn
Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.

Kiadó hangulatos, különálló kis
lakás terasszal, kertes házban
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.

Érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

Szentendre,
Bükköspart 33.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-18-ig,
szombat 8-14-ig

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

Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 0670-241-8999.

NAPONTA VÁLTOZÓ KÍNÁLAT

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

SZOLGÁLTATÁS
Szentendrén és környékén nagytakarítást vállalok, vagy rendszeresen takarítást, vasalást. Tel.
06-20-577-3557.

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

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

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

EGYÉB

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

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

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

Összközmûves 90 nöl-es építési
telek, vonzó környezetben, 11
millió Ft-ért igényesnek eladó.
Tel. 06-30-605-7199.

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

Szentendrén Ady Endre utcában
40 nm-es gázfûtéses bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-20-934-5539.

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

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

www.oazisingatlan.hu

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

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
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• a Kálvária téren 11. 30-án befogott fiatal,
félõs keverék szuka
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Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

SPORT

Hagyományosan a Mikulás nyitotta meg a
wado karatésok évzáró karate versenyét
december 4-én. A háromszáznál is több gyermek versenyzõ izgatottan várta az év utolsó
megmérettetését. Az idei évben elõször a
kezdõ, fehéröves karatékák külön csoportokban versenyezhettek a már rutinosnak mond-

ható színes övesektõl. Városunkat a rendezvényen a Piramis Sportegyesület 26 fõs csapata képviselte. Az estébe nyúló viadalon
remekül helyt álltak városunk ifjú karatékái:
Az egyesület formagyakorlat csapata –
Tremmel Márton, Juhász Tamás Máté, Kollár
András – nagy küzdelemben megszerezte az
elsõ helyet és az érte járó kupát. Külön
említést érdemel Tremmel Márton szereplése,
hiszen a csapat és övfokozat szerinti formagyakorlat versenyszámok után az OPEN
kata versenyszám aranyérmét is magáénak
tudhatta. Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
A Piramis Sportegyesület Karate szakosztálya
2011. évben is várja szeretettel a sportág iránt
érdeklõdõket. Infó: www.piramisfitnessklub.hu, 06-20-444-3160

megrendezhessük e népszerû eseményt.
Köszönet mindezekért Tóth Istvánnak, aki
szívvel-lélekkel és szaktudásával segítette a
versenyt, továbbiakban a Kossuth SE-nek, a
Vizes Nyolcas Uszodának és Szentendre Város
Önkormányzatának.
TB

Megalakult a Szentendrei
Dunakanyar Tenisz Club
A Postás-strandon, a Casino melletti teniszpályák klubházában lelkes támogatók, szülõk és
gyerekek összefogásával megalakult a Szentendrei Dunakanyar Tenisz Club. A klub célja,
hogy összefogja a városban és a környéken élõ
teniszbarátokat, színvonalas, kulturált környezetével egészséges közösségi életet teremtsen, és helyet adjon az amatõr teniszéletnek,
az oktatásnak, valamint a versenyzésnek is. A
teniszklub megalakulásáról, a lezajlott háziversenyrõl további részleteket az újság következõ számában olvashatnak.
További információ: Korcsok János elnök, 0620-452-0024.

Rendezvények a Spauzában…
Szentendrén a SPAuza Medical Wellnessház
különleges és állandóan megújuló szolgáltatásairól ismert.
November elején arra gondoltak, mi lenne, ha
a rohanó hétköznapok szürke világából legalább egy napra kiszakítanák a családokat
úgy, hogy együtt, egy helyen, de mégis saját

(X)

12 900 Ft / fõ
Gálavacsora
Pulyka galantin pármai sonkával, fûszeres erdei
vargányával • Fácán erõleves konyakos libamáj habbal, húsos raviolival • Szilveszteri Walden konfetti •
Francia bárányborda fokhagymával és mentával
sütve, Vichi karottával • Rozmaringos sült libamell,
zsályás, hagymás babpürével, rokfortos polentával •
Birsalma puding mézeskalács morzsával, pirított mandulával meghintve
Újévköszöntõ
(büféasztalon)
Korhely leves • Lencsefõzelék sült kolbásszal •
Szilveszteri kismalac, pezsgõs káposztával • Roppanós virsli– ajándék aperitív, pohár pezsgõ és kávé
ZENEKAR • TOMBOLA • KOKTÉLBÁR
Gyermekszilveszter – szakképzett óvónõvel
Pilisszentkereszt- Dobogókõ, Fény u. 1.
26/347-681 www.waldenhotel.hu
Szentender-Dobogókõ busztransdzer elõzetesen
igéynlehetõ: 100 Ft/fõ

Mikulás Kupa a Bárcziban
December 4-én rendeztük meg a Cházár
András TKI (volt Bárczi iskola) és a Kossuth
SE által szervezett elsõ Mikulás Kupát. A
sejtelmes név egy komoly úszóversenyt rejt,
melyen az iskola teljes tanulói létszáma
képviseltette magát. Az egész délelõttön át
tartó rendezvényen a tanulók több úszónemben mérték össze tudásukat, majd azok
végeztével játékos vízi vetélkedõkön vettek
részt.
A gyerekek nem mindennapi öröme és
lelkesedése szolgáljon ösztönzõ erõként minden szervezõ számára, hogy jövõre újra

hogy rengeteg ismeretség és üzleti kapcsolat
szövõdött e remek hangulatú estén.
Merre tovább?
Egy sikeres rendezvény után az ember felbátorodik, és újabb terveket szövöget. Most már
magabiztosan és büszkén jelentették ki, hogy
a SPAuza Medical Wellnessház egy olyan hely,
ahol az álmok valóra válnak. Legyen szó akár
magánemberek, akár cégek elképzeléseirõl,
ebben a csodálatos légkörben biztosan megvalósíthatóak!

igényeiknek megfelelõ programokkal pihenhessenek, szórakozhassanak. Ezért megalkottak egy tervet, és elkezdtek szervezkedni, hogy
december 11-én, szombaton olyan rendezvénnyel lephessék meg vendégeiket, amely
biztosan maradandó emlékekkel gazdagítja
õket. És hogy mire képes az akarat és az
együttmûködés? Azt szombat este láthatta,
aki ellátogatott a SPAuza Medical Wellnessház karácsonyi rendezvényére. A ház szolgáltatásain – medence, jacuzzi, szaunák,
masszázs, kozmetika, Alpha méregtelenítõ
gép – kívül 18 fogásos vacsora, élõzene,
biokozmetikai tanácsadás, ünnepi csillámtetoválás, borkóstoló, bundabemutató, karaoke,
bûvész várta a vendégeket. A gyermekeket a
két tündéri rénszarvassal érkezõ, ajándékokat
osztogató Mikulás csalta ki a játszóházból.
Némely felnõtt pedig jobban örült érkezésüknek, mint a csöppségek. Arról nem is beszélve,

Szilveszter este a Waldenben

IX. Székely Torony – Mikulás
Kupa karate verseny

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.

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

XXIV. ÉVFOLYAM 46-47. SZÁM  2010. DECEMBER 17.  SzeVi

31

SPORT

Sakk-matt
Bármelyik sarkon kanyarodik be, köszönésekbe botlik, ismeri
a város apraja-nagyja. Aki csak sakktáblához nyúlt az elmúlt
tíz évben, biztos, hogy tudja ki Guba Miklós, hiszen tíz éven
át, évente közel hatvan kicsi gyereket tanított két szentendrei óvodában is. Ennek most vége egy félreértelmezett
törvény miatt.
 A tavalyi tanév végén napvilágot látott egy új szabályozás, miszerint az óvodákból ki
kell tiltani minden olyan különfoglalkozást, ami a szülõknek
pénzbe kerül, amit nem óvodapedagógus tart, és ami nem
az egész csoportot érinti. Így
kerültél le te is a Vasvári és a
Hold utcai óvoda repertoárjáról.
Igen, pedig azóta kiderült, hogy
mindenki félreértette ezt a dolgot.
Talán lett volna lehetõség folytatni, de mire ezt megtudtam, már
tele volt az órarendem. Esetleg
majd jövõre!
 Hány éves korban érdemes
elkezdeni a sakkot?
Errõl megoszlanak a vélemények.
Szerintem ötéves korra válik a
gyermek alkalmassá arra, hogy
elkezdjünk alapozó játékokat játszani. Ha egy három-négy évessel
leülök, és leütöm a királynõjét, azt
mondja „Miki bácsi! Boldogan
adom, úgy örülök neki, hogy Miki
bácsi örül!”. De ha ezt egy ötévessel teszem, rajta már látszik, hogy
bántja, és legközelebb apait-anyait
belead, hogy még egyszer ne forduljon elõ. Kicsi korban kezdve
nagyon szép ívet lehet bejárni.
Remekül van felépítve az ovisakk
oktatása. Nyolcéves korra, ha
komolyan veszi a gyerek, biztos,
hogy benne lesz az elsõ hat
játékosban, akikkel el lehet kezdeni országos versenyekre járni.
 Veled hogy volt? Mikor kezdted?
Nekem az édesapám mutatta meg
a sakkot, amikor ötödikes voltam.
Letette elém a táblát, én meg azt
sem tudtam, mi az, de annyira
megtetszett, hogy nem bírtam
abbahagyni. Amikor már jobban
ment, játszottam a többiekkel a
napköziben is. Volt ott egy srác,
aki versenyzõ volt, õ vitt el az elsõ
edzésre. Ott ismerkedtem meg
Tusák Józseffel, aki minden
szentendrei sakkozó alfája és
omegája. Nincs senki, aki ne
került volna a kezei közé.
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 És íveltél felfelé, ahogy a
nagy könyvben meg van írva?
Ifjúsági szinten elsõ osztályú sakkozó lettem, de aztán sok idõt kihagytam. Akkoriban nem volt
Szentendrén komoly sakkozás,
nem volt olyan edzõ, aki hajtott
volna minket, csapat sem volt, így
nem volt motiváció sem. A középiskolás idõkben mással voltam
elfoglalva. Aztán jött a katonaság,
majd háromévi kaszinózás.
 Hogy keveredtél vissza a sakk
világába?
Amikor a kaszinót abbahagytam,
elmentem Józsi bácsihoz, és megkérdeztem, mit csináljak. Azt mondta „Figyelj Miklós! Jól sakkozol,
gyere segíts nekem, adok neked egykét tanítványt.” Mivel elég jól ment,
egy év múlva már nekem adta a
Hold utcai óvodát. Idõvel elvégeztem a Testnevelési Egyetemen
a sakkedzõi szakot, és újra versenyezni kezdtem. Szeretném megszerezni a Fidemesteri címet.
 Mi tart vissza?
Egyrészt az anyagi lehetõségem.
Az ember vagy dolgozik, vagy
versenyez. Nem tehetem meg,
hogy napokra kiessek a munkából, és a versenyekért akár hatvanezer forintot otthagyjak.
 Nincs szponzorod?
A sakk nem az a sportág, ami
látványos, izgalmas összeállításokat lehetne leadni a tévében.
Így nincs reklámfelület sem. Aki
megteheti, hogy szponzorál, más
sportágak után néz. Én magam
finanszírozom az életem, egyelõre
mesterjelölt vagyok.
 Másrészt?
Másrészt meg már kiöregedtem.
Ha van egy új irányvonal, már
nem tudom tökéletesen a magamévá tenni. Mélyen belém rögzültek a dolgaim, képtelen vagyok
már kinevelni magamból. Az újat
azért be tudom iktatni a játékstílusomba, meg is próbálom
használni, de ha egy fiatallal ülök
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szemben, aki az új trendekbõl él,
kevés vagyok. És az internet világa is rengeteg remek sakkozót
produkál. Ma már egy eszkimó
gyerek is nagyon jól meg tud tanulni sakkozni, ha van egy laptopja, meg a közelben egy kis segítsége.
 Ha jól tudom, a sakkban vannak taktikus és pozíciós játékstílusok. Te melyikbe tartozol?
Én taktikus vagyok. Cselezek,
csapdákat állítok, amelyeket a
másik hátha nem vesz észre. A
pozíciós játékos nem csinál
ilyeneket. Kirakja a figuráit, szép
lassan halad elõre, és mindig
valami kis elõnyt próbál magának
kovácsolni, de semmiképp nem
megy bele kétes dologba.
 Ez agyi struktúra vagy habitus kérdése?
Inkább habitus. Általában a lányok pozíciós-, a fiúk pedig taktikus játékosok. A különbség, azt
hiszem, valamiféle õsi dologból
származik. A lányokat mindig
arra nevelték, hogy védjék, óvják
magukat, a fiúkat meg épp ellenkezõleg. Ezt a régrõl jövõ beállítottságot nem mindenki képes

levetkõzni. Persze vannak kivételek: a Polgár lányok – akik világklasszis sakkozók – taktikusak.
De õket valószínûleg már az elejétõl fogva sakkra készítette az
édesapjuk.
 Az oviban hogy csináltad?
Sok mesével. Józsi bácsival az
volt a meglátásunk, hogy az elsõ
két évben meg kell szerettetni a
gyerekekkel a sakkot, ne érezzék,
hogy ez munka. A táblafelrakástól kezdve a lépések megtanulásáig mindent mesehõsök segítségével mutatok meg. Egy ideig
probléma volt, hogy a fekete figurákkal nem akartak játszani a
gyerekek, mert senki nem akart
azonosulni a rosszal. Azóta õk
Mátyás király serege, a „fekete
sereg”, a fehérek pedig a „tündérek csapata”. Sosem mondom ki,
hogy a figurák háborúznak egymással, a lovagi torna elnevezést
jobban szeretem. Volt úgy, hogy
egyik délelõtt beszaladtam valamiért az egyik csoportba, és azt
láttam, hogy a gyerekek ülnek és
sakkoznak. Akkor éreztem meg,
hogy igenis van értelme annak,
amit csinálok. Jó lenne folytatni…
F. VADADI ADRIENN
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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 Kürti Nóra 20/ 286 1141 z Kovacsics Judit Bonnie 30/ 949 3579
FODRÁSZTANULÓNK MODELLEKET KERES

Remek ajándékötletek! Karácsonyra elõre elkészített
ajándékcsomagok!

