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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
T-HOME hibabejelentés 1412

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail: 
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: (26) 503 329

HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137

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
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207

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

hétköznapi ügyelet: este 7
órától reggel 1 8-ig. 
Ügyeleti díj 360 Ft

Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4.,
310-487
Minden szerdán Vasvári
Patika, Sas u. 10., 312-825
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u.26., 310-828
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23., 319-354

szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig nyitva, ügyelet:16-tól reggel
8-ig

November 19-20. Szent
Endre Gyógyszertár
November 26-27. 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 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ 

Sztaravodai úti köztemetõ fenntartására és üzemeltetésére. 
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 

amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.

A pályázatokat a hivatal iktatójába november 25. 09 óra 00 percig
Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Cím Övezeti besorolás Alapterület Telekalakítás Induló (licit) ár Induló (licit) ár Pályázati biztosíték
(Szentendre) m2 utáni várható Ft/m2

alapterület

Cseresznyés u. teteje üdülõövezeti ingatlan 3069 ~2550 11.600,- ~29.580.000,- 100.000,-
hrsz.: 9188 (beépítetlen terület)
Nyerges u. - Barackos út üdülõövezeti ingatlan 7146 ~6762 11.240,- ~76.004.880,- 100.000,-
hrsz.: 6995 (beépítetlen terület)
Nyerges u. – Táltos u. üdülõövezeti ingatlan 1515 ~1500 11.100,- ~16.650.000,- 100.000,-
találkozása Hrsz.: 6996 (beépítetlen terület)
Vándor u. Hrsz.: 9157 üdülõövezeti ingatlan 1277 ~997 9.000,- ~ 8.973.000,- 100.000,-

(beépítetlen terület)
Fõ tér 14. lakóövezeti 85,24 25.500.000,- 100.000,-
hrsz.: 2333/2/B/1 (lakás)
Kovács László u. 38. lakóövezeti 267,84 19.417.000,- 100.000,-
Hrsz.: 2555/0/A/3 (mûhely-raktár)
Erdõsor u. 22. üdülõövezeti ingatlan 682 8.166.000,- 100.000,-
Hrsz.: 8209, 8209/A (beépített terület 

és üdülõépület)
Õzláb utca 6. üdülõövezeti ingatlan 985 11.030.000,- 100.000,-
Hrsz.:7100/7 (beépítetlen terület)
További információ: (26) 503-377. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: december 2.

Pályázat
Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei bérbeadás útján
hasznosítani kívánja a Kanonok utca
1. szám alatti rendelõintézet
területén található alábbi 
helyiségeit:

1. a Rendelõintézeti Optika üzemeltetése
(bérlete): 17 nm-es helyiség
2. Audiológiai helyiség gyógyászati
segédeszköz (hallókészülék) forgal-
mazásához heti 2x2 órában 18,5 nm-es
helyiség

A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció 
a (26) 501-440 vagy a 06-20-9-372-338
telefonszámokon kérhetõ. Az érdeklõdõk
részére a helyszín megtekintésére
lehetõséget adunk (érdeklõdni a rendelõin-
tézet titkárságán lehet). A pályázat
benyújtásához szükséges dokumentáció dr.
Kirchhof Attila aljegyzõtõl igényelhetõ a
kirchhof@ph.szentendre.hu e-mail címen. 

Az ajánlatokat december 2-án 9
óráig kell benyújtani a rendelõintézet
titkárságára. 

A helyiségek bérbeadás útján történõ
hasznosításáról a rendelõintézet vezetõje
dönt. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot indokolás nélküli eredmény-
telenné nyilvánítsa. 
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban
felmerült költségek a pályázókat terhelik.

Tájékoztató téli
útüzemeltetésrõl
Városunkban november 15. után
megkezdõdtek a téli útüzemeltetéssel
kapcsolatos elõkészületek, munkálatok,
melyek elõreláthatólag jövõ év március
15-ig tartanak.

A munkálatokkal kapcsolatos információk
elérhetõk mind Szentendre Város 
(www.szentendre.hu), mind a Városi
Szolgáltató Zrt. (www.vszzrt.hu) honlapján. 

A letölthetõ térképen nyomon követhetõ a hó-
és síkosságmentesítés elvégzésének sorrendje 
az utak osztályba sorolása alapján.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy folyamatos
havazás esetén kizárólag az I. szolgáltatási
osztályba sorolt utak hó és síkosság-
mentesítése zajlik.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a téli
útüzemeltetés idõszakában az ingatlan elõtti
parkolás során folyamatosan biztosítani kell 
a szórójármû akadálytalan elhaladását.

A téli útüzemeltetéssel kapcsolatos
észrevételét, kérjük, jelezze 
a hódiszpécsernél: 06-20-569-0137

Pályázat 

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan bér-
bevételére, vagy értékesítésére:
Szentendre Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, 400/11/A hrsz-ú,
természetben a Vasúti villasornál 
található ingatlan összesen 80 nm-es
helyiségei.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon
tekinthetõ meg.

A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház
tér 3. I. emelet) november 30-án, 9 óráig
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/503-377
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A polgármester
programja

November 18. (péntek)-
19. (szombat)
10.00 TÖOSZ vezetõi képzés 

November 21. (hétfõ)
16.00 SZIGÜ munkatársaival

megbeszélés

November 22. (kedd)
09.00 Energetikusok meghallgatása
13.00 TÖOSZ elnökségi ülés
16.00 Atticus Zrt. vezetõjével

megbeszélés

November 23. (szerda)
09.00 Óbuda TSZ. vezetõjével

egyeztetés
10.00 Vezetõi megbeszélés
16.00 Waldorf Alapítvánnyal óvoda

ügyében megbeszélés
17.00 Szentendréért Közalapítvány

kuratóriumi ülése

November 24. (csütörtök)
08.30 Apparátusi értekezlet
10.00 Magyar Kajak-Kenu Szövetség

elnökével egyeztetés
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi

bizottsági ülés

November 25. (péntek)
09.00 Swietelsky Építõ Kft. vezetõjével

megbeszélés
10.00 Pro Régió Kft. munkatársaival

egyeztetés
11.00 Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés

November 27. (vasárnap)
17.00 Adventi gyertyagyújtás a Fõ

téren

November 28. (hétfõ)
14.00 Új ÖTV-rõl elõadás a Kistérségi

Pedagógus Szakmai Napon
15.30 Fenntartható fejlõdés törvény

tervezetérõl civil egyeztetés

November 29. (kedd)
10.00 Jog- és Közigazgatási Társaság

ülésének megnyitója
15.00 Rendkívüli testületi ülés
16.00 Közmeghallgatás

November 30. (szerda)
09.00 Vezetõi megbeszélés
13.30 Kistérségi DPÖTKT ülés

December 1. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü

Digitalizációs
pályázatot nyert 
a P’Art Mozi

A filmek jelentõs része már régóta
digitális technikával készül, ezek
minõsége mára elérte a celluloid
szalagokét – mondta a pályázat
eredményhirdetése elõtt a NEFMI
kulturális államtitkársága mozgó-
kép-mûvészeti fõosztályának ve-
zetõje.
Elõkelõ társaságban, a nagy
budapesti (Puskin, Toldi) és több
nagy megyei filmszínház mellett
volt „befutó” városunk közkedvelt
kis mozija a Nemzeti Erõforrás
Minisztériuma pályázatán. A
második fordulóra – mely jelenleg
is zajlik – meghívást kaptak az
elsõ forduló nyertesei, ahol az
elsõ fordulóban megnyert di-
gitális vetítõberendezéshez kap-
csolódó szerverre lehet pályázni
önrész nélkül!
A két pályázaton elnyerhetõ be-
rendezések összértéke kb. 20 mil-
lió forint + áfa, melyben váro-
sunk önrésze 3,5 millió forint +
áfa. Talán már 2012 tavaszára a
legmodernebb digitalizált tech-
nikával mûködhet a mozi, amely
fennmaradásának is záloga egy-
ben, hiszen hamarosan megszûn-
nek a hagyományos technikával
vetíthetõ celluloid szalagok, és
felváltja helyüket a digitalizált
formátumú filmvetítés.

Közmeghallgatás

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 

november 29-én, 
kedden 16 órától 

közmeghallgatást tart 
a Városháza dísztermében.

A közmeghallgatásra minden 
érdeklõdõt tisztelettel vár 

a képviselõ-testület. 

A nyilvános testületi ülés
keretében lehetõség lesz a jelen-
lévõ képviselõkhöz a megjelent 
várostársaknak kérdést feltenni,

javaslattal élni.

Készülõ változások a közigazgatásban

A francia Puisaye-Forterre Polgármesteri szövetség 80 polgármester-
bõl és munkatársaikból álló delegációjának részvételével tartottak
november 7-én tudományos konferenciát a Francia Intézetben. Az
esemény apropója, hogy mind Franciaországban, mind pedig Magyar-
országon most zajlik a közigazgatási rendszer átalakítása, és az érin-
tettek kölcsönös tapasztalatcsere révén kívánják a jobb gyakorlatot
megvalósítani. Az eseményen városunk polgármestere, dr. Dietz
Ferenc is elõadást tartott az önkormányzati törvény várható
módosításáról, annak hatásairól, majd délután Szentendrén fogadta a
delegáció tagjait, ahol a befektetési és turisztikai lehetõségekrõl
tájékoztatta a õket. Ezt követõen a belváros nevezetességeit is meg-
csodálták a résztvevõk.

Törökök Éjjel-Nappal
A Török-Magyar Üzletemberek Egyesületének képviselõi látogattak
Szentendrére azzal a céllal, hogy a városban lévõ befektetési, valamint
turisztikai lehetõségekrõl tájékozódjanak. A megbeszélés során szó
esett Szentendre testvérvárosi kapcsolatairól is, és a vendégek a sike-
res jövõbeni török-magyar együttmûködés elõfutáraként üdvözölték az
Adalar török szigetcsoporttal megkezdett testvérvárosi tárgyalásokat.  
A vendégeket dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Kirchhof Attila al-
jegyzõ fogadta, akik beszámoltak a városban zajló projektekrõl, a
település nemzetközi kapcsolatairól, a turisztikai lehetõségekrõl,
valamint a jövõbeni távlati célokról és az esetleges együttmûködési
lehetõségekrõl. Ez utóbbi alátámasztásaként a vendégek felajánlották
a jövõ évi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényen való
részvételüket.



A beszéde elmondásakor
feszültséget, megindultsá-
got és határozottságot érez-
tem a hangjában és az arcán
is. A Dumtsa stratégia 2007-
es elfogadása óta nem volt
példa ilyen átfogó, a jelen
problémáit feltáró, õszinte,
az összefogást hangsúlyozó,
szinte programadó beszéd-
re. Polgármester ritkán –
természeti katasztrófák, vi-
lágválságok esetén – él ilyen
eszközökkel. Tényleg ekkora
bajban van Szentendre?
Árvíz szerencsére nincs, azonban
ne felejtsük, hogy a városunk a
2006-os a védekezéskor, az
összefogásból kiválóra vizsgá-
zott. Az október 23-i ünnepi
köszöntõmben már utaltam arra,
hogy csendes gazdasági forradal-
mat vívunk ma mindannyian: a
polgárok, a cégek, az önkor-
mányzatok. A globális válság
egyre gonoszabb játékot ûz ve-
lünk, elveszi a munkánkat, a
megtakarított pénzünket, hátrál-
tatja a gyarapodásunkat. Az em-
berek szoronganak a munkahe-
lyük megtartása, a lakásuk el-
vesztése és a gyermekeik jövõje
miatt. A küzdelem a válság, a
bankok önkénye ellen zajlik, a
bajba jutott devizahiteleseket és
önkormányzatokat kell menteni.
Szentendrén nagy családként
együtt örülünk a megújult óvo-
dáinknak, modernizált szakren-
delõnknek, de most, a nehéz
pénzügyi helyzetben együtt keres-
sük a lehetõséget a kitörésre. A
válsággal szemben csak úgy
gyõzhetünk, ha összefogunk, kü-
lönben elbukunk. Errõl szólt a
beszédem, a megindultságom.

Sokan mondják, hogy a
város bajait nemcsak a vál-
ság okozta, hanem a hibás
döntések is…
Valóban, a bajok okai mindig
sokrétûek, túl egyszerû lenne azt

a nemzetközi bankok kapzsi-
ságára fogni. A hibás döntések,
késlekedések is hozzájárultak a
gondokhoz: Szentendre gyengél-
kedése már 20 éve tart. Sokan
elmondták, hogy városunk az
elmúlt rendszerben kivételezett
helyzetben volt, a mai árakon
számolva évente több milliárd
forintot kapott utakra, egészség-
ügyi intézményekre, múzeumok-
ra, nyári színházra és egyebekre.
A rendszerváltáskor azonban ez a
pénzügyi támogatás megszûnt.
Az elmúlt 20 év valamennyi pol-
gármestere és testületi tagja
igyekezett becsülettel, jó szán-
dékkal és tehetséggel tenni azért,
hogy újra megerõsödjön a váro-
sunk, de valljuk be, a mai napig
nem olyan sikeres a településünk,
amilyet mindannyian megérde-
melnénk. Én is és az általam ve-
zetett testület is hozott olyan
hibás döntéseket, amelyeket a
mai gazdasági helyzetet ismerve
már nem tennénk meg. Az önmar-
cangolás és az önsajnálat helyett
azonban most össze kell fognia
mindenkinek, és még jobban, még
többet tenni azért, hogy Szent-
endre talpra álljon és úrrá legyen
a gazdasági válságon, sõt nyer-
tese legyen a változásnak!

Visszatérve a város gond-
jaira: mik az elmúlt évti-
zedek legnagyobb problémái
és milyen hibákat követtek
el, amelyek ide vezettek?
Elsõsorban ott hibáztunk, hogy
nem használtuk ki kellõképpen a
rendszerváltás utáni új helyzet-
ben a Szentendre számára adódó
kitörési pontokat a turizmusban,
a kultúrában, a vállalkozás-ösz-
tönzésben és nem találtuk meg
azokat a politikai patrónusokat,
gazdasági befektetõket, akik pó-
tolhatták volna a korábbi 40 év
pártmecénásait. Azt az örökséget
nyögjük, hogy a ma már 26
ezernél is népesebb városunk,
minden polgára többet kíván a
közre költeni, mint amennyit a
saját bevételeinkbõl és az egyre
csökkenõ állami támogatásokból
együttesen elõ tudunk teremteni.
Nem jut annyi, amennyit szeret-
nénk utakra, köztisztaságra, ok-
tatásra, sportra, közmûvelõdésre,
épület felújításra, uszoda fenn-
tartásra, biztonságra, szociális
támogatásokra stb. fordítani.
Minden tiszteletem és hálám
azokért a városunkért jóhisze-
mûen aggódóké, akik rendszere-
sen elmondják, hogy a közvetlen
látókörükben mi az, ami nem jól
mûködik. De azt, hogy a városunk
szerkezetébe és a kötelezõ felada-
taiba illesztve mit és milyen for-
rásból lehetne jobban megvalósí-
tani, arra nagyon keveseknek van
megvalósítható ötletük. A másik
oldalon azonban mindig ott volt a
politikai ellenzék, amely bármire,
legyen az út- vagy gátépítés,
óvoda- vagy rendelõ felújítás,
uszoda-mûködtetés vagy rendez-
vényszervezés, azt mondja: „mi-
nek ez a kapkodás, fölösleges,
kidobott pénz, mást, máshogy
kellene”. A konkrét javaslatok
számonkérésénél pedig azt vála-
szolja, „nem az én dolgom, mert
nem én kaptam felkérést a város
kormányzására.” Véget kell vet-

nünk annak, hogy csak a kritikát
fogalmazzuk meg, de amikor
lépni kellene, akkor elfogy az
akarat, a lelkesedés, a tenni
vágyás. Most kedden azt kértem a
testület tagjaitól és Szentendre
valamennyi polgárától, hogy a
következõ évek munkájából min-
denki ereje és tehetsége szerint
vállaljon feladatot, ajánlja fel az
ötleteit a kapcsolatait és a sza-
badidejét a városunk jövõje
érdekében.

Az Ön vezetése alatt mi-
lyen hibás döntéseket em-
lítene, amelyek a város je-
lenlegi pénzügyi gondjaiban
szerepet játszanak?
Felelõsnek érzem magam abban,
hogy a városunknak pénzügyi
nehézségei vannak és sovány
vigasz számomra, hogy a dön-
téshozatalkor megkérdezett
pénzügyi szakértõk, ma már azt
mondják, „a gazdasági helyzet
ilyen gyökeres változásával a
testületi határozat meghozata-
lakor nem lehetett számolniuk”.
Konkrétan az uszoda-beruházást
és a kötvénykibocsátást említe-
ném. Városunk régi álma és a
Kováts-hagyaték is kötelezett
minket arra, hogy épüljön egy
uszoda a településünkön. A
banki finanszírozás egyik fel-
tétele a pénzintézet által elfo-
gadott üzleti terv (ami a meg-
felelõ forgalommal, valamint az
orvosi központ, a gyógyszertár, a
szabadidõ és konditerem, a
boltok, az étterem, a bowling
pálya stb. bérleti díjával fedezett
mûködési költségekkel számolt),
a másik kötelezõ elõírás pedig az
építési cég mögötti önkormány-
zati kezesség volt. A válság
elmosta az üzleti tervet és egye-
dül maradt az önkormányzat az
évi 300 millió forint lízing tör-
lesztéssel és a veszteséggel. A
V8-at a gyerekeink, a felnõttek, a
sportolók nagy örömmel hasz-
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ÖSSZEFOGUNK VAGY ELBUKUNK?
Kedden minden korábbinál izgalmasabb testületi ülés zajlott a városházán, amelynek keretében az önkormányzati cégek
üzleti terveinek áttekintése, a vagyonkoncepció felülvizsgálata és a 2012. évi költségvetési kérdések megvitatása volt
napirenden. Dr. Dietz Ferenc polgármester a gazdasági témákat követõen – talán a polgári frakció tagjait is meglepve – egy
drámai hangú, Szentendre múltját és jelenét felvázoló, önkritikus beszédet mondott, amelyben a képviselõ-testület vala-
mennyi tagját és a város minden lakóját összefogásra kérte.
Mekkora gödörben van Szentendre? Merre van a kiút a válságból? Mi lesz a kiemelt fejlesztésekkel? Aki nem támogatja a
városi összefogást, az mit támogat? Mindezekre a testületi ülést követõ napon igyekeztünk választ kapni a város polgár-
mesterétõl.
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nálják, a rendezvényekkel, kiál-
lításokkal ma már „belakták”,
városunk fontos találkozási pon-
tja lett. A veszteségeink lefa-
ragása – több mint évi 120 millió
forint megtakarítása – érdekében
egy cégnek adtuk át decembertõl
üzemeltetésre. Településünk az
elmúlt 3 év alatt, talán 50 éve
nem látott, több milliárd forint
pályázati forrást szerzett, de az
önerõhöz, az áfa megfizetéshez –
az akkor még kedvezõ svájci
frank alapú – kötvényt kellett
kibocsátanunk. Az árfolyam el-
mozdulása a lakáshitelesekhez
hasonlóan az önkormányza-
tunkat is nehéz helyzetbe hozta.
De ennél is nagyobb probléma,
hogy a 2,5 milliárd forint értékû
kötvényünkbõl a bank közel egy
éve egy fillért sem enged ki. Ezért
jelenleg refinaszírozással, azaz
egy nagyobb és más konstruk-
ciójú hitel felvételével kívánjuk a
város teljes adósságát kiváltani,
a beruházásainkat befejezni,
aminek a visszafizetése szigorú
pénzügyi struktúrát és új gondol-
kodást követel a városunktól.
Ahogyan az 1000 év+ prog-
ramunknak két eleme volt, a
nagyprojektek és mellette a
„szentendreiek vagyunk” lokál-
patrióta gondolkodást erõsítõ
intézkedések. Most a nehéz
pénzügyi helyzetben egy mega-
lapozott költségvetésre és szé-
leskörû a lakossági energiákat is
hasznosító összefogásra van
szükség.

Milyen konkrét lépésekre,
gesztusokra gondol az
„összefogás” keretében?

Errõl is beszélt a keddi
testületi ülésen.
Már 2006 tavaszán, amikor
elõször bizalmat kaptam a vá-
lasztóktól, elmondtam, hogy va-
lamennyi szentendrei polgár-
mestere és nem pártpolitikus
leszek, a városunk fejlõdését, az
emberek boldogulását tartom
szem elõtt. Akik ismernek, tudják,
hogy az elmúlt években ezen
elhatározásomat követtem, párt-
állástól függetlenül kerestem
pályázataink mellé pártfogókat és
konszenzust a képviselõkkel a
fontos döntéseinknél. Azt gondo-
lom, hogy a következõ idõszak-
ban közös terveinket valamennyi
testületi taggal együtt kell meg-
alkotnunk és végigvinnünk, a
dacos „csakazértis” ellenállást
pedig el kell felejtenünk. Most
mindenki megmutathatja, hogy
számára valóban csak Szentendre
jövõje számít. Elkészítettem a
Polgármesteri Hivatal, Takaré-
kosság, Fejlesztések, Helyi vál-
lalkozók, Kultúra, Turizmus,
Nõkre szabott város, Fiatalok,
Idõsek, Zöld város és Civil kö-
zösségek témakörökben egy 56
pontból álló átfogó javaslatcso-
magot. Mindez nem egy új
Dumtsa program, nem egy új
Városfejlesztési Stratégia, hanem
egy széleskörû lakossági össze-
fogáson alapuló, a városért tenni
akaró civileket megmozgató, a
mindennapokat segítõ javaslat-
sor, amely a jövõ évi költségvetés
mellett valósítható meg. A tes-
tület tagjainak nagyon pozitív
volt a hozzáállása, sokan további
ötleteket mondtak az egyes
témákhoz. Többen kijelentették,

hogy ellenzék helyett a városért
felelõsen gondolkodó, együtt-
mûködõ partnerek szeretnének
lenni. A november 29-i közmeg-
hallgatáson már a beérkezett
képviselõi és lakossági vélemé-
nyeket is szeretném ismertetni.
Képviselõi javaslatra pedig köz-
vetlen kívánom majd megkeresni
és bevonni a teljes lakosságot
közös gondolkodásba és cse-
lekvésbe. Szeretném, ha évtizedek
óta elõször a 2012-es költség-
vetést a testület konszenzussal,
ellenszavazat nélkül fogadná
majd el, az összefogás programjá-
val együtt februárban.

Polgármester Úr, de õszin-
tén, nem illúzió mindez?
Nem. Csak a kishitûek gondolják
így. Más városokban – Gödöllõn
vagy akár Budapest III. vagy V.
kerületében a konszenzus meg-
szokott dolog. Miért ne sikerül-
hetne akkor nekünk is Szent-
endrén, ahol a többieknél jobb
adottságaink vannak. Sok tehet-
séges fiatal, kiváló pedagógusok,
kitûnõ mûvészek, lokálpatrióta
vállalkozók, turisztikai szakértõk,
egy hatalmas szellemi potenciál,
akiknek a segítségével Szent-
endre a méltó helyére emelked-
hetne. Szeretném határozottan
kiemelni, hogy a választók min-
den képviselõnek egyforma súlyú
mandátumot adtak, mely a
munkáról és a város iránti teljes
(!) felelõsségrõl szól. Köteles-
ségük nemcsak opponálni, hanem
gondolkozni és cselekedni is!

De milyen költségvetésen
kellene együtt dolgoznia
képviselõknek? Mire lesz

elég a jövõ évi büdzsé, mi
lesz a fejlesztésekkel, hol
kell meghúzni  a nadrág-
szíjat?
A korábbi Állami Számvevõszéki
és a mostani szakértõi átvilágítás
is megerõsített bennünket abban,
hogy helyesen döntöttünk, ami-
kor a nagyprojekteket állítottuk a
Dumtsa Stratégia középpontjába,
mert az EU a következõ költ-
ségvetési ciklusban (2014–2020)
már ilyen fejlesztéseket Pest
Megyében nem támogat. Az ut-
cák, az óvodák, a csatornák, a
szakrendelõ, a Fõ tér, a Dumtsa
utca, a Tourinform Iroda és a
Mûvészet Malom, azaz a váro-
sunk vagyona több milliárd
forinttal növekedett. Ki mondja,
hogy fölöslegesek voltak ezek a
közös erõfeszítéseink, ki ne
örülne ezeknek az eredmények-
nek? A beruházásaink önrésze, az
áfa-fizetés többletköltsége ko-
moly terhet jelentenek. Ezt a
nehézséget minden család ismeri,
ahol folyamatosan emelkedõ tör-
lesztõ részletek maradtak az új
otthon, vagy a gépkocsi után. Át
kell szerveznünk a hivatal és a
társaságaink mûködését. A meg-
kezdett fejlesztéseket – a Duna-
korzót, a szennyvízcsatornázást –
be kell fejeznünk. Fel kell készül-
nünk a 2013-ban az önkor-
mányzati törvényben elõírt vál-
tozásokra. Ha most összefogunk,
akkor nem csõd-közeli helyzetrõl
szólnak majd a pletykák a szom-
bati piacon, hanem arról a szent-
endrei „Ki Mit Tud-ról”, amelynek
csak gyõztesei vannak. Szám
szerint közel 27 ezren.

BM

Városrehabilitáció
A Városrehabilitációs program keretében –
mint arról már többször beszámoltunk –
három, Szentendre számára igen fontos és
emblematikus épület is megújult. A köz-
területek és az épületek ünnepélyes birtok-
bavétele a késõbbiekben történik. Erre
azért van lehetõség, mert a pályázat
részeként az Apor híd lábánál megépítendõ
új csapadékvíz átemelõ rendszer lé-
tesítéséhez szükséges engedélyeket a
hatóságok még mindig nem küldték meg,
ezért az elõzetes tájékoztatások alapján
várhatóan a Városrehabilitációs program
befejezését 2012. március végéig kell
meghosszabbítani. A tényleges idõpon-
tokról a hivatalos eljárások lebonyolítása
után tájékoztatjuk Önöket.

Kedves Szentendreiek!
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden ember egy kis meghitt együttlétre,
odafigyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre több olyan család van Szentendrén, akinek nem áll
módjában karácsonyfát állítani és ajándékot adni szeretteinek.
Elõször 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló emberek megrendeztük az „Angyalmamák” karác-
sonyi ünnepségét a Városháza Dísztermében, amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek
szerzett egy életre szóló élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár hagyományként – december 14. napján (szerdán) emlé-
kezetessé tenni a gyermekeknek a szeretet ünnepét.

Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy kisgyermek ajándékhozó „Angyala”, kérem hívjon a
06-70-250-4062 telefonszámon, vagy keresse Bíró Bernadettet és Szirmai Zsuzsannát a (26)
503-339-es telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. Ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal is hozzájárulhat a rendezvény költségeihez.

Elõre is köszönöm a segítségét és nagyon számítok Önre, de még jobban számít Önre közel 150
szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel:                                                    DR. SZÁNTÓ CSILLA, dr. Dietz Ferenc polgármester felesége
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
A FÕ TÉREN
A négy adventi vasárnapon 16 órakor ünnepé-
lyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit a
Fõ téri kereszt körül elhelyezett  óriási adventi
koszorúnál. A rövid köszöntõk és a
gyertyagyújtás elõtt, 15:30-kor a város óvodá-
sainak adventi mûsorait láthatják. 

November 27-én az Önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében

köszöntõt mond és az elsõ gyertyát meggyújtja
dr. Dietz Ferenc polgármester. 
15. 30-kor a Bimbó utcai óvodások karácsonyi
mûsora. 

December 4-én  a város pedagógusai és
egészségügyi dolgozói nevében Stomp Ferencné
az Izbégi Általános Iskola igazgatója,  Városi
Pedagógiai-díjas és dr. Nagy Emília tüdõgyó-
gyász, Szentendre város 2011. évi  Városi
Közegészségügyi-díjasa gyújtja meg a második
gyertyát. 
15:30-kor a Szivárvány Tagóvoda kicsinyei  a
Láncos Miklós címû játékot mutatják be.  

December 11-én a város iparosai és
kereskedõi nevében  Szalay Péter, a Szentendrei
Ipartestület elnöke  mond köszöntõt és gyújtja
meg a lángot. 
15:30-kor: a Szentendrei Református Óvoda
mûsora

December 18-án a város mûvészei és
sportolói nevében  a Pro Urbe-díjas Lehoczky
János kovács iparmûvész, 2011. évben
Szentendre díszpolgára gyújtja meg a gyertyát. 
15:30-kor: a Hold utcai óvodások mûsora 

A gyertyagyújtás után egy pohár forralt borral és
pogácsával  vendégelik meg  a közönséget a
környékbeli vendéglõk tulajdonosai.

SZENTENDREI ISKOLÁK ADVENTI
MÛSORA A FÕ  TÉREN 
Szombatonként 15 órától

December 3. szombat
15:00 Szent András Iskola: Kicsinyek kórusa

15:30 Izbégi Általános  Iskola majorette cso-
portjának mûsora (felkészítõ tanár: Tirol Enikõ)

December 10. szombat 
15:00 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Kicsik
kórusa
15:30 Templomdombi Általános  Iskola:
Betlehemes játék 

December 17. szombat 
15:00 Református Gimnázium diákjainak mûsora
15.30 Barcsay Jenõ Általános  Iskola  adventi
mûsora
16:00 Móricz Zsigmond Gimnázium mûsora
16:30 Ferences Gimnázium mûsora 

November 26. szombat,  9-12 óráig
Dunaparti Mûvelõdési Ház (Dunakorzó 11/A) 
ADVENTI ANGYALOK
Adventi koszorú készítése és  beszélgetés az
adventi angyalokról, az adventi koszorú
készítésének hagyományáról. 
A Nagycsaládosok Egyesületével közös ren-
dezvény.
A foglalkozás ingyenesek, de elõzetes bejelen-
tkezést kérünk telefonon (26/301- 088)  vagy
személyesen a Dunakorzó 11/A-ban.  

November 26. szombat, 15 óra
Kecskés Együttes próbaterme  (Dumtsa -
Ignatovity utca sarok)
ADVENTI KONCERTEK A KECSKÉS
EGYÜTTES PRÓBATERMÉBEN
KECSKÉS EGYÜTTES: Szent Andrásról szóló
énekek – advent vigíliája a zenében
Stéger Xavér Ferenc, európai-hírû tenorista
halálának 100. évfordulójára emlékezzünk!

November 26. szombat, 19 óra
Az Apor-hídnál  
BETLEHEMI TÖRTÉNET – A  MASZK
BÁBSZÍNPAD KARÁCSONYI MÛSORA
Máté és Lukács evangéliuma alapján összeállí-
totta és írta: Krain Edina
Báb-díszlet: Havas Nelli és Havas Zsolt
Zene: Pivarnyik László
Mechanika: Lellei Pál
Játsszák: Krain Edina, Havas Zsolt, Balogh
József

November 27. december 4. 
17-17:30-ig 
HESTIA TÛZZSONGLÕR CSOPORT
MÛSORA AZ APOR-HÍDNÁL
A Dumtsa Jenõ utca torkolata

December 3. szombat, 9-12 óráig
Dunaparti Mûvelõdési Ház (Dunakorzó 11/A)
KÉZMÛVES KARÁCSONY  
Nemez angyalkák, papírdíszek, kerámia díszek,
stb. készítése. 
A Nagycsaládosok Egyesületével közös ren-
dezvény.
A foglalkozások ingyenesek, de elõzetes beje-

ADVENTTÕL VÍZKERESZTIG SZENTENDRÉN
2011. november  26.  –  2012. január 8. 

Hidegednek a napok, hosszabbodnak az éjszakák, a zúzmarás
fák utolsó leveleiket dobják az avarba. De hamarosan fellobban
a ködös estében az elsõ gyertyaláng, a várakozás meleg fénye.

Adventkor, az év legsötétebb napjaiban a legfényesebb ünnepre
készülõdünk, Jézus születése napját várjuk. A karácsony meghittségét
aztán a szilveszter harsány vidámsága váltja, s vízkereszt után, amikor
a fenyõfáról a díszek visszakerülnek a dobozokba, a hátunk mögött
hagyva a hideg telet, már  a tavasz érkezését figyeljük.
A téli ünnepek idõszakát idén elõször, advent kezdetétõl egészen víz-
keresztig változatos programok színesítik. Koncertek, kiállítások, iro-
dalmi estek, filmvetítések, színházi elõadások, családi és gyermekprog-
ramok várnak mindenkit. Aktív résztvevõi lehetünk az idei ünnepi
mûsorsorozatnak: a kézmûves foglalkozásokon vagy a most nyíló két
új korcsolyapályán is próbára tehetjük ügyességünket. A programok
mellett ebben az évben is érdemes besétálni ajándék-portyára a
megújult belvárosba. Nívós termékeket kínál, illatos téli italokkal, teá-
val, forralt borral, finom ételekkel vár mindenkit az adventi vásár
Szentendre sétálóutcájában az Apor híd – Fõ tér között. 

Jégpálya a belvárosban és a Postás strandon
Az idei advent újdonsága, hogy városunkban két jégpálya is épül: a
Postás strandon, illetve a Lázár cár téren az adventi ünnephez kap-
csolódóan. November 18-án kezdõdnek az elõkészületek, és advent
elsõ vasárnapjától, november 27-tõl január 7-ig, vízkereszt napjáig
vehetõ igénybe a kockaparkolóban épített 10x20 méteres, 200 négy-
zetméter felületû korcsolyapálya, ahová reggel nyolctól este nyolcig
várják a sportolni vágyókat. A pálya Szentendre Város Önkormányzata
és a VSz Zrt. támogatásával a TDM (Turisztikai Desztinációs Me-
nedzsment) pályázatából valósul meg.

DIÁKOKNAK INGYENES
8-tól 14 óráig a diákok ingyenesen használhatják a pályát. Tanítási
idõszakban várják osztályok vagy csoportok elõzetes bejelentkezését a
Tourinform Irodában (317-965), a torlódás elkerülése érdekében. A téli
szünetben lakcímkártya vagy diákigazolvány felmutatásával vehetik
igénybe a diákok a kedvezményt.
14-tõl 20 óráig a belépés egységesen 350 Ft, és ugyanennyiért lehet
korcsolyát bérelni (melyre csoportos érkezés esetén is lehetõség nyílik).

ÚTLEZÁRÁS
A korcsolyapálya mûködése alatt a Lázár tér parkolóját lezárják az
autósforgalom elõl, ezért a környéken lakókat arra kérik a szervezõk,
hogy a Bogdányi utcából a mentõállomásnál lévõ Dunaár utcát vegyék
igénybe a Dunakorzóra való kihajtás érdekében.
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lentkezést kérünk telefonon (26/301- 088) vagy
személyesen a Dunakorzó 11/A-ban.  

December 3.  szombat,  15 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL  
BETLEHEMI TÖRTÉNET – karácsonyi 
bábjáték 
Az Eszme Társulat elõadása
Régen a legismertebb és a legelterjedtebb
karácsonyi szokások közé tartozott a betlehe-
mezés. A játék a karácsonyi történetet, a szál-
láskeresést, a pásztorjátékot és  Jézus
születését mutatja be egyszerû eszközökkel
(népénekek, tréfás párbeszédek, természetes
anyagokból készült bábok: angyalok, pásztorok
stb.) A karácsony örömüzenete találjon meg min-
denkit!
Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre: 2000 Ft 

December  3. szombat, 15 óra 
Kecskés Együttes próbaterme
(Dumtsa - Ignatovity utca sarok)
ADVENTI KONCERTEK A KECSKÉS
EGYÜTTES PRÓBATERMÉBEN
RÁK BÉLA (spanyol gitár): Mennyei hangok 
a reneszánsztól napjainkig 

December 3. szombat, 19 óra
Városháza díszterme  (Városház tér 1-3.)
MUZSIKÁS EGYÜTTES ADVENTI KON-
CERTJE
Az együttes évrõl évre különleges koncertekkel
ünnepli meg a karácsonyt. Most Szentendrén is
alkalma lesz a közönségnek, hogy a  karácsony
elõtti napokban, az adventi ünnepvárás idõsza-
kában részesei lehessenek annak a zenei
élménynek, melyek a karácsonyra való lelki
felkészülést is segítik. 

Zenekar tagjai: Sipos Mihály – hegedû, Porteleki
László – hegedû, Éri Péter – brácsa, Hamar
Dániel – bõgõ
Belépõjegy:  2500 Ft,  elõvételben 2000  Ft,
kapható  a szentendrei Tourinformban (telefon:
26/317-965, nyitva tartás: hétköznap: 9-16
óráig, szombat-vasárnap: 10-14 óráig. 

December 3. szombat, 22 órától
Mûvész Étterem, Mûvész Klub (Dumtsa J. u. 7.)
WELCOME WINTER PARTY
DJ-k: Vittorio Waxman, Spacecowboy
Belépõ: éjfélig ingyenes, utána 1000 Ft, mely a
bárban lefogyasztható

December 4. vasárnap, 10 órától
ADVENT A VIRÁGOK ÉS KÍVÁNSÁGOK
TERÉN
Alkotmány utca, a Fõ tértõl a Templomdomb felé
10:00 -12:00 Spontán cserebere, ingyenes bol-
hapiac Helyszín és gyülekezõ: Rétesbolt.
Hidegtûrõ öltözet, lelkesedés és kacatok, ter-
mosz ajánlott...
13:00 -15:00 Öltöztessük együtt ünnepi díszbe
a teret! További információkért keresd a
Facebookon is a Virágok és Kívánságok tere
oldalt 

December 4. vasárnap, 18 óra
Az Apor-hídnál   
FARKAS ANNAMÁRIA 
ÉS A DUNAZUG EGYÜTTES
Karácsony Környéki Kánta  címû mûsorukkal
végigvezetnek minket az advent – karácsony –
újév – vízkereszt idõfolyamon, középkorias
hangszereléssel aláfestve az ünnepekhez kap-
csolódó énekeket.

December 6. kedd, 19 óra
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a) 
JAZZ KLUB – BORBÉLY MÛHELY 
Borbély Mihály – szaxofon, Szabó Dániel – zon-
gora, Horváth Balázs  - nagybõgõ, Baló István –
dob 
Belépõjegy: 600 Ft

December 9. péntek 10 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme 
(Pátriárka u. 7.) 
A PIROSORRÚ RÉNSZARVAS MESÉJE
A Fogi Színház elõadása 
A történet Rudolphról szólt, az egyetlen rén-
szarvasról az egész világon,  akinek világító
piros orra volt. Mindenki gúnyolódott és vic-
celõdött vele. Nagyon magányosnak érezte

magát. Egyszer egy karácsony este a Mikulás
azon törte a fejét, hogyan fogja azt a rengeteg
játékot és más  ajándékot  eljuttatni a rá
várakozó gyerekeknek. Rudolph  segítségével
minden kéményhez eljutottak biztonságban azon
az éjszakán. Ez a merész cselekedete Rudolphot
a legnépszerûbb  és  legbátrabb  rénszarvassá
tette, valóságos hõssé.
Belépõjegy: 700 Ft.
Jegyrendelés: Szentendrei Kulturális Központ
(26/312-657) 

December 9. péntek, 20 órától
Mûvész Étterem, Mûvész Klub (Dumtsa J. u. 7.)
PUSZI (EXCSÓKOLOM) KONCERT
A Puszi együttes a Csókolom zenekar férfitag-
jainak új formációja. A pesti jampecek vidám,
slágeres, tábortûzi beatzenéjében van funky, és
van úttörõdal is.
Belépõ: 500 Ft, melynek 20%-át a Kékvölgy
Zenei Mûhelynek ajánljuk fel

December 10. szombat, 9-12 óráig
Dunaparti Mûvelõdési Ház (Dunakorzó 11/A)
KALENDÁRIUM 
Naptár készítése, díszítése 2012-re. 
A Nagycsaládosok Egyesületével közös ren-
dezvény.
A foglalkozások ingyenesek, de elõzetes
bejelentkezést kérünk telefonon (26/301- 088)
vagy személyesen a Duna-korzó 11/a-ban.  

December 10. szombat 11 óra 
Pest Megyei Könyvtár színházterme 
(Pátriárka u. 7.)
CSAJKOVSZKIJ: A DIÓTÖRÕ
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola „Zenés mesék –
mesés zenék gyerekeknek, felnõtteknek” címmel
matinésorozatában. Fellépõk: Molnár András és
Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekesek,
Rozsos István operaénekes, Kiváló Mûvész,
Vághelyi Gábor és Ambrus Ákos operaénekesek,
Karácsonyi Linda énekmûvész, valamint Holló
Mariann zongoramûvész, a Zeneakadémia kor-
repetitora.
Belépõjegy 1500 Ft. A sorozatra bérletet a
zeneiskola irodájában lehet vásárolni (Dunakorzó
16., 26/310-024).

December 10. szombat, 11 órától
Pastinszky Antikvárium (Dumtsa Jenõ –
Ignatovity u. sarok)
ADVENTI IRODALMI-ZENEI VETÉLKEDÕ
Az adventi, karácsonyi témájú vtélkedõre
jelentkezni lehet egyénileg vagy csoportosan,
korhatár nélkül, a
pastinszkyantikvarium@gmail.com címen decem-
ber 9-én 20 óráig. CD és könyvnyeremények!
Nyitva tartás az adventi idõszakban: csütörtöktõl
vasárnapig 10-18 óráig.

December  10. szombat, 15 óra
Kecskés Együttes próbaterme  (Dumtsa –
Ignatovity utca sarok)
ADVENTI KONCERTEK A KECSKÉS
EGYÜTTES PRÓBATERMÉBEN
KECSKÉS EGYÜTTES, PÁLMAI ÁRPÁD,
LINDNER ZSÓFIA
A hazai várakozás örömteli hangjai 
A fény muzsikái

December 10. szombat, 17 óra
Az Apor-hídnál    
GÁSPÁR KIRÁLY ARANYAI 
Az Árvácska Leányfalui Gyermekszínjátszók
elõadása 
Rendezte: Póka Éva

December 10. szombat,  16-22 óráig
P’Art Mozi (Dunakorzó 11/A)
ÖT ÉVES A P’ART MOZI 
16 óra:  P’ART MOZI 5LET -
SZÜLETÉSNAPI  PARTY
„Visszanézõ” – kiállítás a mozi 5 évének anya-

gaiból. Megnyitja: Szondy Andrea a mozi alapító
vezetõje
Utána: „Visszajátszás” – filmválogatás a P’Art
Mozi filmes dokumentációjából
18 óra: CINEMA PARADISO (155’ ) 1988,
színes,olasz-francia romantikus dráma, fsz.
Philippe Noiret
21 óra: APUKALIPSZIS EGYÜTTES 
P’ARTI JAM SESSION

December 10. szombat,  20 óra
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ utca 7.)
Tel: 26/311 484,  30/620 4170
KUSSOLTAT A SORS – PÁLFY MARGIT
ÖNÁLLÓ ESTJE
Latinovits Zoltán születésének 80. évfordulója
alkalmából

Rendezte és szerkesztette: Szokoly Tamás
Belépõjegy: 1500 Ft
Az elõadás ideje alatt nincs kiszolgálás, ezért
kérjük vendégeinket, ha vacsorázni szeretnének,
elõbb érkezzenek. 

November 27. december 11. 
17-17:30-ig 
HESTIA TÛZZSONGLÕR CSOPORT
MÛSORA AZ APOR-HÍDNÁL
Dumtsa Jenõ  utca torkolata

December 11. vasárnap, 17 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
FARKAS ANNAMÁRIA 
ÉS A DUNAZUG EGYÜTTES 
ADVENTI LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERTJE 

Az együttes Dunán innen, Dunán túl 
címmel megjelent  népzenei lemezének  bemu-
tatója.
A belépés ingyenes.  

December 11. vasárnap 18 óra
Rédai Galéria (Kucsera Ferenc u. 6. / Dumtsa
Jenõ u. 13. )
ÍZKÉP-ALKOTÁS
Bor és csokoládé kóstoló a harmónia jegyében
csipetnyi csokoládé-kultúrával és tárlatvezetés-
sel meghintve.
Új és muzeális borok kompozíciója egyedi, külön-
leges ízesítésû bonbonokkal.
Belépõ: 3500 Ft. Elõzetes bejelentkezés: 30/724
8078

December 14.  szerda, 11 óra
Szentendrei Helyõrségi Klub (Szentendre, Dózsa
György út 8.)
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMÛSOR
A gálamûsor elõzménye, hogy november elejétõl
december 9-ig adományokat várnak a szentend-
rei iskolákon keresztül az alföldi tanyavilág nehéz
helyzetben élõ gyermekei számára. A felajánlott
ruhákat és játékokat december 14-én egy
gálamûsor keretein belül adják át a Szentendrére
érkezõ felgyõi gyerekek részére. A programon
mûsort adnak a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
hallgatói, az Ezüstfény együttes valamint a
delegált gyerekek. 
A belépés ingyenes. 

December 17. szombat, 10 óra
Püspökmajori Klubkönyvtár
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Karácsonyi díszek, ajándékok készítése. 
A belépés ingyenes.  

December 17. szombat, 9-12 óráig 
Dunaparti Mûvelõdési Ház (Dunakorzó 11/A)
SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT...
Mézeskalács sütés, díszítés
A Nagycsaládosok Egyesületével közös ren-
dezvény.
A foglalkozások ingyenesek, de elõzetes
bejelentkezést kérünk telefonon (26/301- 088)
vagy személyesen a Dunakorzó 11/A-ban. 

December  17.  szombat,  15 óra
Kecskés Együttes próbaterme  (Dumtsa -
Ignatovity utca sarok)
ADVENTI KONCERTEK A KECSKÉS
EGYÜTTES PRÓBATERMÉBEN
KECSKÉS EGYÜTTES: Ókori zene, ókori
hangszerekkel | Ének a teremtésrõl |
Ókeresztény énekek
A sumérokról, elõadó: prof. Záhonyi András   

December 17. szombat 17 óra
Rédai Galéria (Kucsera Ferenc u. 6. / Dumtsa
Jenõ u. 13. )
ÍZKÉP-ALKOTÁS
Bor és csokoládé kóstoló a harmónia jegyében
csipetnyi csokoládé-kultúrával és tárlatvezetés-
sel meghintve. Új és muzeális borok kompozíció-
ja egyedi, különleges ízesítésû bonbonokkal.
Belépõ: 3500 Ft. Elõzetes bejelentkezés: 30/724
8078

December 17. szombat, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár  színházterme 
(Pátriárka u. 7.) 
EMLÉKEINK – A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Belépõjegy: 1500 Ft

December 17. szombat, 22  órától
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ u. 7.) 
ELÕKARÁCSONY A MÛVÉSZ KLUBBAN
DJ-k: Baly&Kaska, Spacecowboy
Belépõ: éjfélig ingyenes, utána 1000 Ft, mely a
bárban lefogyasztható

December 18. vasárnap, 12 órától
Matthias Rex Étterem (Kossuth L. u. 16.)
ADVENTI EBÉD
Az Ezüstlant Énekkar közremûködésével 

December 18. vasárnap 17-17:30-ig 
HESTIA TÛZZSONGLÕR CSOPORT
MÛSORA AZ APOR-HÍDNÁL
A Dumtsa Jenõ utca torkolata

December 18. vasárnap 17–18 óráig 
Szentendrei Képtár (Fõ tér 5.)
CSENDES ADVENTI BESZÉLGETÉS 
REMSEY ÁGNES KIÁLLÍTÁSÁN
A Fõ téri gyertyagyújtás után kezdõdõ beszél-
getésünkkel Remsey Ágnes személyiségét és
egyúttal Advent igazi lényegét, a minden hitben
és vallásban jelen lévõ várakozást, a szeretet
erejét szeretnénk megidézni.

December 18. 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 ingyenes.

December 23. péntek, 17 óra
Dalmát Kávézó elõtt (Kmetty tér) 
SZAMÁRHEGYI  BETLEHEMES
Az elõadás után Gizi forralt borral, teával, zsíros
kenyérrel várja a vendégeket. 

December 27. kedd, 19 órától
Matthias Rex Étterem (Kossuth L. u. 16.)
KARÁCSONY JÁNOS ESTJE
A belépés ingyenes.

(ELÕ)SZILVESZTERI VETÍTÉS 
A P’ART MOZIBAN 
Duna-korzó 18. Tel.: 26/777-010

December 30. péntek
17:00 HOLDHERCEGNÕ (103’) kh.12 év,
családi kalandfilm
18:45 PÓT PASI (108’) BA
20:30 HOGYAN LOPJUNK
FELHÕKARCOLÓT? (106’)  BA

December 31. szombat
17:00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106’) kh.12 év
19.00 HOGYAN LOPJUNK
FELHÕKARCOLÓT? (106’)  BA
20:00 PÓT PASI (108’) BA
(2012. január 1-jén a mozi zárva tart.)

December 31. szombat, 21 órától
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ u. 7.)  
SZILVESZTER ÉS  ÚJÉV KÖSZÖNTÉSE 
A MÛVÉSZBEN
Étterem: 21 órától vacsora, 22:00 – 04:00:
Táncold át magad az Újévbe!
DJ  Baly (swing, latin,régi és új slágerek).
Belépõjegy: 9800 Ft
Pinceklub: 22:00 -06:00:  Hello 2012!
Spacecowboy (worldwide music mass)
Belépõ: 1500  Ft 

December 31. 10:30 – 0:30-ig, Fõ tér 
VÁROSI  SZILVESZTER 
Utcabál, a zenét szolgáltatja: DJ Bali és DJ
Kaska  
Éjfélkor: polgármesteri köszöntõ,  utána tûzijáték 

Január 7. szombat, 18 óra
Városháza díszterme 
ÚJÉVI KONCERT ÉS A  MECÉNÁS-DÍJ
ÁTADÁSA 
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Országos katasztrófariasztási
gyakorlat
November 21-én, hétfõn országos értesítési és törzsvezetési, valamint
országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlat lesz, amely orszá-
gos polgári védelmi mozgósítási gyakorlattal együtt zajlik majd.
A gyakorlat célja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatá-
sos tûzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek mûvelet-
irányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához
szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításá-
nak, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása. 
Ezzel egy idõben a médiaszolgáltatók tesztelik a törvényben a
katasztrófavédelmi szervek részére biztosított kommunikációs csa-
tornákat, és valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket (közérdekû
tesztközleményeket) tesznek közzé. Ennek célja, hogy a lakosság
megismerje, s így a késõbbiekben akár egy valós helyzetben felismerje
a katasztrófák esetén történõ riasztás és tájékoztatás új formáját
(közérdekû közlemény, felhívó jellegû információközlés), ily módon
jelentõsen csökkenthetõ annak a kockázata, hogy egy valós katasztró-
fahelyzet személyi sérülésekhez, komoly anyagi károkhoz vezessen.
A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges,
valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban
megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok
háborúja címû film helyszínein zajlanak.
Öt közlemény hangzik majd el reggeltõl az esti órákig: 12 alkalom-
mal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és
közösségi médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) a számukra
meghatározott idõn belül (azonnali vagy késleltetett közlési
kötelezettség).
A polgári védelmi gyakorlat keretén belül pedig egy olyan mozgósítás-
ra kerül sor, amely során a lakosság azon részének kell meghatározott
idõn belül megjelennie a kijelölt helyen, aki polgári védelmi
kötelezettség alapján beosztásra került a polgári védelmi szervezetbe,
és az erre vonatkozó felhívást megkapta. Továbbá ezzel párhuzamosan
a mozgósított lakosság egy része mûködésbe hozza a lakossági
tájékoztató szirénákat. Így azok megszólalására kell számítania a
lakosságnak.

Tekintettel arra, hogy a gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet
beállítása zajlik, így Magyarországon tényleges óvintézkedések
bevezetésére nem kerül sor, ugyanakkor a gyakorlásba bevont
egészségügyi szervek támogatásával a mozgósított polgári védelmi
szervezetek állományának, valamint a 18–60 év közötti lakosság
tényleges, önkéntes véradása zajlik majd az Országos Vérellátó
Szolgálat közremûködésével.

HORVÁTH NÁNDOR

pv. alezredes kirendeltség-vezetõ

Október 24-én tartottak sajtótájé-
koztatót a Dunakanyari Csatorná-
zási Társulásról, amely több mint
hárommilliárd forintos támogatás-
sal biztosítja a szentendrei kistér-
ség öt településének belterületén –
Leányfalun, Pócsmegyeren, Szent-
endrén (Pismányban), Szigetmo-
nostoron és Tahitótfaluban – a
szennyvízhálózat továbbépítését. A
sajtótájékoztatón elõkerült a szi-
getmonostori kishíd kérdése is,
amelyre a felszólaló Hadházy Sán-
dor országgyûlési képviselõ a
következõképpen reagált: – „Szi-
getmonostor és Pócsmegyer vonat-
kozásában sokszor érvelnek azzal,
hogy komoly migráció indult be az
elmúlt 10-15 évben. Valójában a
betelepülés mértéke nem extrém, de
a lakások jellege valóban változó-
ban van: egyre többen használják
átalakított üdülõjüket életvitelsz-
erûen az év minden szakában. Ez a
folyamat sajnos nem társult és
nem is társul tudatos térségfej-
lesztéssel, jelentõs feszültségeket
okozva a lakossági igények és a
települések tényleges lehetõségei
között. Az agglomerációs lakóte-
rület-fejlesztések általában is nagy
veszélyt hordoznak, hiszen a köz-
lekedési és egyéb infrastrukturális
igények kialakítása nem kíséri az
állandó lakosok számának növe-
kedését. Kétféle válasz adható erre
a problémára. Egyfelõl megindít-
ható a szándékos urbanizáció, ez
esetben számolni kell a közlekedési
terhelésbõl eredõ következmények-
kel. Másfelõl kialakíthatók a hely-

ben élés lehetõségei. Ekkor olyan
helyi szolgáltatásokat kell ki-
építeni, amelyek okafogyottá teszik
az ingázást, és természetesen hely-
ben kell biztosítani a munkale-
hetõséget, hogy ne kelljen autóba
ülni. Úgy látom, ez utóbbi lehe-
tõséget még közelítõleg sem vizs-
gálta egyik agglomerációs település
sem, de el kell végezni, mert ez lehet
az élhetõ jövõ záloga.”
Hadházy Sándor hozzátette: a
kistérségi csatornázási fejlesztés-
sel kiépül a gerinchálózat és a
szükséges szennyvízelvezetõ ka-
pacitás, de jó lenne, ha ezt nem
kellene tovább bõvíteni. A híd-
kérdés kapcsán kiemelte, sokkal
inkább támogathatónak látja a
gyaloghidak létesítését, mint az
autóval közlekedhetõk építését. –
„Igaz, gyaloghídból többre is
szükség lenne: Kisoroszi és Vi-
segrád, Pócsmegyer és Leányfalu,
valamint Szigetmonostor és
Szentendre között egyaránt elõ-
nyös lenne a fizikai összeköttetés.
Jelen pillanatban azonban sajnos
nem látok garanciát a hídépí-
tésre, mert a döntéshozatal négy-
évente kurzust vált, ami jelentõ-
sen nehezíti a konszenzuste-
remtést. Biztos azonban, hogy az
elvadult kárpótlási földek és a
szigetszerû ipari régiók alkotta
mozaikot rendben kell tenni, a
korrekt területfejlesztés pedig
jelentõs önmérsékletet igényel.”

BOKOR

Gyaloghídból több is 
kellene
„A KORREKT TERÜLETFEJLESZTÉS KOMOLY 
ÖNMÉRSÉKLETET IGÉNYEL”
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Anémetországi Landau
városában minden
héten kétszer helyi

termékekbõl áll össze egy
óriási piac: számos után-
futó, konténer és lakókocsi
jelenik meg a fõtéren, ahol a
környékbeli termelõk több tucat-
nyi sajtféleséget, húst, zöldséget,
gyümölcsöt és kézmûves ter-
mékeket árulnak. Landau csak
egyetlen példát szolgáltat arra,
ami tõlünk nyugatabbra sok száz
helyen mûködik, és Szentendrén is
lenne helye. A fenntarthatóságot
biztosítja, hogy a helyi termékeket
nem sújtja extra szállítási, tárolási
költség, az élelmiszereket nem kell
hetekre tartósítani, így adalék-
anyag sincs bennük.
– A számos korábbi helyitermék-
kezdeményezés pozitív és negatív
eredményeibõl okulva kistérségi
szinten egyetlen ernyõ alá kell
tenni valamennyi helyitermék-
kezdeményezést – fogalmaz Nyit-
rai Zsuzsa. – Célunk, hogy egyet-
len, egységes megjelenéssel mû-
ködjön minden olyan rendezvény
és vásár, ahol helyi termékek jelen-
nek meg. Nagyon szeretnénk oda
eljutni, hogy az itt élõk tudatos
választással a helyben és a kör-
nyéken készített élelmiszereket és
kézmûves termékeket vásárolják. 
A különbözõ vásárszervezésekkel –
legyen az az Aranyalma vásár, az
adventi vásár vagy akár a werthei-
mi karácsonyi vásár – mindenütt a
helyi termékeket szeretnék pro-
pagálni.
A kezdeményezésnek két dimenzi-
ója van. Egyfelõl a helyi termelõk
megtalálhatják számításukat a he-
lyi piacokon, másfelõl ott áll a hát-
térben a felismerés, hogy a nem-
zetközi és testvérvárosi kapcso-
latokat nemcsak a kultúra és a
sport szintjén kell tudni kamatoz-
tatni, hanem gazdasági szinten is,
azaz a helyi termékek alkalman-
ként külföldön is piacot lelhetnek
maguknak. A távoli jövõben ezzel
el lehet érni a fogyasztói tudatos-
ság olyan szintjére, ahol a vásárlók
a manufakturális módszerrel ké-
szített, értékálló, természetes anya-
gokból készült termékeket vá-
lasztják még akkor is, ha drágább,
mint a leszorított árú, tömeg-
termelésben készült importáru.

– Mindannyiunk érdeke, hogy
a termelõk megfelelõ piacot
találjanak a termelõk a
termékeik számára. Eb-
ben kell szövetkezniük

olyan emberekkel, akik ezt
segítik, és a településeknek,

a  kistérségnek kell közösségi
teret és helyet biztosítania a helyi
termelõknek – ismerték fel a
szervezõk. Az összefogás operatív
célja éppen az, hogy levegye a ter-
het a termelõk válláról, és lehe-
tõségeket szervezzen nekik az
áruik értékesítésére. 
– Talán nem tûnik fel, de a terme-
lõk közül sokan látens munkanél-
küliségben élnek, miközben a helyi
termelésben azért vesznek részt,
mert más megélhetési forrásuk
nemigen akad. A város azzal tudja
támogatni a kezdeményezést, ha
helyet biztosít számukra – mondja
Dukay Krisztina, aki Gyurkovich
Krisztina keramikussal karöltve
vágott bele a helyi termékek áru-
sításába. Október 22-én volt az
elsõ Aranyalma vásár, amelyet ha-
vi rendszerességû vásárrá, közös-
ségi térré és piaccá fejlesztenek:
november 19-én lesz a következõ,
majd december 10-én újra. 
A kistérségi kézmûvesek és helyi
kistermelõk élelmiszerei (feldolgo-
zott húsáru, kecskesajt, tejtermék,
zöldség), kerámiái és textilárui
kerülhetnek ki a vásári standokra.
Amint a szervezõk mondják, nagy-
ban gondolkodnak: még mindig
megvan a szándék egy helyitermék-
bolt megnyitására a jövõben. Min-
denki a maga portékájáért viseli a
felelõsséget, a termelõi közösség pe-
dig önszabályozó abban az értelem-
ben, hogy csak a tényleg jó minõsé-
get engedi be a helyitermék-piacra.
A helyi termelõk rendkívül kedvez-
ményes áron kapnak lehetõséget,
hogy Szentendrén közös standon
jelenjenek meg az adventi vásá-
ron. Minden érintettnek érdekében
áll, hogy kihasználja ezt a lehetõ-
séget, és a rendelkezésre álló hat
hétben piacra vigye a termékeit.

Az Aranyalma havi vásárról érdeklõdni 
lehet Dukay Krisztina Nóránál

(dukaykn@enternet.hu, 30/439-14-76), 
vagy Gyurkovich Krisztinánál

(gyurkovich.krisztina@citromail.hu, 
20/94-112-99)

BOKOR

Teremtsünk piacot!
November 19-én, szombaton 9–16 óra között a Barcsay Iskolá-
ban lesz a következõ Aranyalma vásár, ahol az érdeklõdõk megis-
merkedhetnek a szentendrei kézmûvesek és kistermelõk színes
kínálatával. A családokat kézmûves foglalkozások várják, va-
lamint a Phoenix Art Mesélj velem! címû interaktív játszóháza.
A helyitermék-kezdeményezés megújult gondolatairól Dukay
Krisztina és Nyitrai Zsuzsa beszélt lapunknak.

Stéger Ferenc
emlékére
Stéger Xavér Ferenc Európa-hírû
énekes halálának 100. évfor-
dulójára koszorúzással és kon-
certtel emlékezik meg városunk
régizenei egyesülete, a Pro Musica
Antiqua Egyesület. November 20-
án, vasárnap 15 órakor koszorút
helyezünk el egykori szülõ-
házánál, a Barcsay Múzeumnál

(Dumtsa Jenõ utca 10.), melyet
rövid emlékkoncert követ. Az
ünnepséget bevezeti dr. Török
Balázs alpolgármester. Az em-
lékünnepség 30 méterrel arrébb, 
a Kecskés-próbateremben rövid
hangversennyel  folytatódik. Az
összegyûlt virágokat, koszorúkat
Stéger szentendrei sírján (a
Kálvária temetõkertjében) más-
nap helyezi el az egyesület
(tel./fax: 310-429, 06-70-93-00-
852).

- KÉS -  

STÉGER XAVÉR FERENC
(1824–1911) énekmûvész
Szentendrén született. Édes-
apja gyógyszerész volt.
Anyagi viszonyai nem enged-
vén meg egyetemi tanulmá-
nyainak folytatását, Eszter-
gomba ment gyógyszerész
gyakornoknak. Így került
Zágrábba 1846-ban, ahol
elõször lépett színpadra. Nagy
sikerrel játszotta az elsõ hor-
vát nemzeti opera fõszerepét.
Magyarországi és európai
hangversenyein Erkel dalait
vitte sikerre. 1848-ban lépett
fel elõször – mint vendég – a
Nemzeti Színházban, általá-
nos feltûnést keltve fenomenális tenor hangjával. Prágai és grazi
vendégszereplése után a bécsi udvari opera kötelékébe lépett, ahol
1853-tól 67-ig mûködött, mint elsõ tenorista. Ez idõ alatt
úgyszólván egész Európát beutazta, s Pesten és vidéken, nagyobb
városokban többször „ragyogtatta mûvészetét”. A bécsi operától
megválva, fõleg német földön és Spanyolországban aratott diadalt.
Bukaresti hosszabb vendégszereplése után Budapesten 1873-ban a
nemzeti operának lett szerzõdött tagja. Ezután végleg visszalépett a
nyilvános szerepléstõl.
Számos kitüntetésben részesült hosszú mûvészi pályáján. Többek
között a Hesseni Nagyhercegség nagy aranykeresztjének, III. Károly
spanyol uralkodó lovagkeresztjének tulajdonosa, s a Németalföldi
Akadémiának tiszteletbeli tagja volt.
Emlékét szülõháza, a mai Barcsay Múzeum falán emléktábla s a
városunkban még egy róla elnevezett utca, a Stéger köz õrzi.
Sajnálhatjuk, hogy énekesi pályája véget ért, mielõtt a hangrögzítés
elterjedt volna. Hangját nem hallhatjuk, csupán híre maradt fönn.

Polgári esték
Tisztelettel hívjuk és várjuk 

Önt és barátait
december 1-jén, 18 órakor 

a V-8 szabadidõ központ 
konferencia termében

A házigazda
HADHÁZI SÁNDOR

országgyûlési képviselõ,
vendége: dr. HENDE CSABA 

honvédelmi miniszter
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Pályaorientáció és pályaválasztás 2.
A pályaorientáció öndefiniálást és pályaismereti infor-
málódást jelent. Mivel az öndefiniálás önmegfigyelési és
önmegfogalmazási folyamat, így a kialakításához a
pályaismeret megszerzésénél jóval hosszabb idõre van
szükség. A hangsúlyt tehát érdemes az öndefiniálás támo-
gatására helyezni. 
Az öndefiniálás támogatása célzott személyiségfejlesztéssel
jár együtt: aktivitásra és információszerzésre ösztönzés,
tervezési készség fejlesztése, egyéni döntési kompetencia

megismerése és erõsítése, realitásorientáció támogatása stb. 
Természetesen az öndefiníció építésére az iskolán belüli és kívüli te-
vékenységek alkalmat adnak, mégis az a tapasztalat, hogy mindezek mel-
lett célzott beavatkozásra, katalizátorként professzionális pályaorientációs
támogatásra van szükség. 
A pályaorientáció egyéni alkalmak vagy csoportos foglalkozássorozatok
összessége, mint specifikus tanácsadás és célirányos személyiségfejlesztés.
Kifejezetten a magyar kultúrkörre kifejlesztett professzionális módszerek
és eszközök összessége. A pályaorientáció speciális eszközei közül leg-
fontosabbak az önértékelõ eljárások, amelyeket munkapszichológiai
személyiségtesztekbõl fejlesztettek a pályaorientáció számára. A szakma
elsõdleges mûvelõi a munkapálya-tanácsadók, vagy másképpen munka-,
pálya-, és karrier tanácsadók. Képzésük leginkább a Szent István
Egyetemen történik. 
Összegezve: a pályaorientáció öndefiniálást és pályaismeret szerzést foglal
magában. A pályaorientációs tanácsadás személyiségfejlesztéssel is együtt
jár. A pályaorientációs foglalkozások hozománya a jó minõségû szakma
megválasztása mellett, hogy valóban felkészíti a fiatalt egy rugalmasabb
életút tervezésére, a munka világában megjelenõ lehetõségek keresésére és
optimális kihasználására.
A következõ számban megjelenõ írásomban a pályaorientáció kiemelt
személyiségjellemzõi közül az elsõt ismertetem: az érdeklõdést. 

BAKK ZALÁN munkapálya tanácsadó

Kedves Pályaválasztó Fiatal!

A sulibörze és a kistérségi iroda pályaválasztási tanácsadójaként
– korlátozott számban – egyéni tanácsadási lehetõséget kínálok 

középiskolás tanulók részére.
Ha elakadtál a pályaválasztásodban, döntéshez segítelek önismereti és pályaismereti

információszerzés útján. 
Elérhetõ vagyok telefonon: 06-20-404-2564 és emailen: bakk.zalan@gmail.com

A jelentkezés sorrendjében telnek be a helyek

Segítség a léleknek
Kedves Olvasóink!

Új rovatot indítunk lapunkban, melyben Papp Zsuzsa pszi-
chológus, tanár és fókusztréner várja az Önök kérdéseit. A
szakemberek tapasztalata szerint a mai rohanó és magas
elvárásokkal teli világban egyre többen szembesülnek
megoldhatatlannak és feldolgozhatatlannak tûnõ lelki prob-
lémákkal. Sokan konfliktusaikról nem mernek, vagy nem
tudnak kivel beszélni. 
Segítség a léleknek címû rovatunk lehetõséget nyújt minden korosztály
számára, hogy – akár név nélkül is – bátran írjon gondjairól, nehézségeirõl,
kérjen tanácsot felmerülõ kétségeire – mindezekre szakembertõl kap
választ lapunkban. Leveleiket, kérdéseiket küldhetik a szerkesztõségbe
(ujsag@szevi.hu) vagy közvetlenül Papp Zsuzsának. 

Óvodánkban az egyik dolgo-
zónk súlyos mûtéte miatt
véradást szerveztünk. A mû-
téthez volt elegendõ vér, de
mivel vérszegény, azt aján-
lották a kórházban, próbáljon
véradókat szerezni.

Reggel 9 órakor körbeküldtem az e-
mailt a tagóvodákba, és délután 2
órára már 61-en jelentkeztek. Volt
olyan kolléganõ, aki tudta, hogy õ
nem adhat, de felhívta tûzoltó fér-
jét, aki eljött vért adni, sõt még a
szabadnapos tûzoltók közül is eljöt-
tek többen.

November 4-én a Vöröskereszt 9 fõs
személyzettel vonult ki a Hold utcai
Tagóvodába, pillanatok alatt beren-
dezték a tornatermet, s elkezdõd-
hetett a véradás. Minden csendben,
rendben zajlott, a dajka nénik
szendvicseket és teát készítettek.
Sajnos sokan nem adhattak vért –
mert hemoglobinszintjük nem volt
megfelelõ –, ezért megindult a tele-
fonálgatás, hogy a tervezett lét-
szám meglegyen. Jöttek szülõk,
barátok, bölcsis dolgozók, és sorba
álltak csak azért, hogy segít-
hessenek. Rendkívül felemelõ érzés
volt az összefogás, ami ezen a
délelõttön volt tapasztalható.
Köszönetként szeretném leírni azok
nevét, akik segítettek, közülük 46
új véradó volt.

Berner Csilla, Zachár Renáta, Bíró
Szilvia, Tóthné Stefkó Andrea,
Hodoli Tünde, Veres Ildikó, Öreg
Sándor, Melchner Magdolna, Seregi
Zoltánné, Simon Ildikó, Szabóné
Csuhai Erzsébet, Árvay Nagy
István, Kokas László, Kiss Ernõ,
Szénási Tamás, Nagyné Földi Anett,
Török Lajosné, Szentirmai László
Csabáné, Várnagyné Farsang
Katalin, Sáfár Pálné, Tóth Istvánné,
Tóth Péter, Törköly József, Jassó
Sándor, Gulyásné Szaluter Er-
zsébet, Csalogány Csabáné, Mészár
Bernadett, Báder Zsuzsanna, Szász
Gézáné, Kálmán Olga, Fazekas
Zsuzsanna, Szemán Rózsa, Amb-
rusz Józsefné, Miakich István
Gáborné, Berényiné Kormos Zsu-
zsanna, Sallai János, Kámán An-
namária, Hornyák Szilvia, Hegedûs
Enikõ, Batkáné Sztoics Éva, Mezei
Györgyi, Kovács Zsuzsanna, Soósné
Szatmári Katalin, Cservenkáné P.
Zsuzsanna, Horváth Éva, Tar Attila,
Hevér Tamás, Bereznai P. Pálné,
Füleki Éva Aranka, Szalai Ildikó,
Mátyás Csilla, Dombai Istvánné,
Reschné Örlei Ildikó, Földi Roland,
Deák Róbertné, Valentin János,
Máté Zoltán, Harcsa Attila, Fitosné
Érdi Bernadett, Krátkyné Lipták
Mónika, Krátky Szabolcs, Sver-
teczkiné Eõry Andrea, Bíró Péter,
Bathó Anna, Bíborka Gyöngyvér,
Lakner Kornél.

SZÁNTOSI JUDIT
SZVÓI intézményvezetõ

Véradás összefogással

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?

Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?

Akkor forduljon hozzám bizalommal!

Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár

06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu

Krimit-tud
A Pest megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Osztálya
hosszú évek óta sikeresen vesz
részt a diákok prevenciós célú
nevelésében. Hogy a fiatalokat ne
csak a hagyományos információ
átadáson alapuló elõadásainkkal
szólítsák meg, prevenciós célú
vetélkedõt szerveztek megyei
középiskolás diákok részére a
rendõrség Teve utca székházában
október 20-án.
A   KRIMIT-TUD? elnevezésû  ve-
télkedõt a Bûnmegelõzési Osztály
a BEUGRÓ címû tévémûsor min-
tájára állította össze. Célja, a biz-
tonságtudatos életszemlélet ki-
alakítása, bûnmegelõzési mód-
szerek elsajátíttatása, viselkedési
panelek megismertetése volt. Pest
megye 13 középiskolás csapata
lelkesen vett részt a versenyben,
akik bûnmegelõzési helyzetekhez
kapcsolódó szituációkat játszot-
tak el, elevenítettek meg. Ha kel-

lett komolyan, ha lehetett humo-
rosan oldották meg a feladatokat.
A gyerekeknek óriási élményt
jelentett a rendezvény, melynek
színvonalát emelte a Beugró címû
mûsorból Pokorny Lia színmû-
vésznõ jelenléte, illetve Novák
Péter moderátori közremûködése.
Havas Henrik újságíró meghívott
vendégként szólt a gyerekekhez,
kiemelve a bûnmegelõzés fontos-
ságát is. A produkciókat szakmai
és mûvészeti zsûri értékelte.
Elsõ helyezést ért el a váci Ma-
dách Imre Gimnázium csapata,
melynek egyik tagja a különdíjat
is elnyerte, második lett a dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium csa-
pata, harmadik a ceglédi Közgaz-
dasági és Informatikai Szakkö-
zépiskola. A szentendrei Rendõr-
kapitányság illetékességi terüle-
tén található pomázi Sashegyi
Sándor Mûvészeti Szakközép-
iskola 5. helyezést ért el ve-
télkedõn. 

BALÁZS LUCA
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Madarak voltunk, földre szálltunk…
A szentendrei Vasvári Pál úti tagóvoda 1995-ben csatlakozott a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Xantus János
Természetvédelmi Oktató Központ szervezésében indult „Madarász-
ovi” természetismereti programsorozathoz.
A környezeti nevelést segítõ oktató program tartalma, szellemisége,
módszertani ötletei szorosan illeszkednek az óvodai környezeti
neveléshez és a kompetencia alapú nevelési programhoz (TÁMOP 3.1.4.
-08/1 -2009-0018/ önkormányzati pályázat).
A program sokoldalú lehetõséget biztosít arra, hogy gyermekeink olyan

szokásokat, viselkedési formákat ismerjenek meg közvetlen tapaszta-
latszerzés útján, melyek alakítják az értékrendjüket, fejlesztik személy-
iségüket, elõsegítik a természet iránti tisztelet alakulását.
Az õszi program vetítéssel kezdõdött, melyen a kis- és középsõ csopor-
tosok többféle módszer segítségével ismerték meg, hogy „mik azok a
madarak”. Ezt követõen, a terepfoglalkozáson közvetlen tapasztalatot
szereztek a madarak fõbb jellemzõirõl, madársimogatáson és -gyû-
rûzésen vettek részt. Nagycsoportosaink játékos formában, interaktív
módon ismerték meg a tápláléklánc-hálózat egyensúlyát és annak
összefüggéseit. 
A tavaszi Madarász-ovi program egy visegrádi kirándulással foly-
tatódik, ahol természetes környezetben figyelhetik meg a gyerekek,
hogy „Ki lakik a tóban?”. Nagycsoportosaink állatkerti séta alkalmával
fognak ismerkedni az állatok élõhelyével, tulajdonságaival, táplál-
kozási szokásaival.
A 2011/2012-es nevelési évben a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Mûemlékvédelmi Bizottság által kiírt pályázaton óvodánk 185 000
Ft-ot nyert, melybõl 108 gyermek élvezheti a Madarász-ovi felejt-
hetetlen programjait.
Köszönjük az önkormányzatnak a pályázati lehetõségeket és a támo-
gatást!

RESCHNÉ ÖRLEI ILDIKÓ ÉS DEÁK RÓBERTNÉ
óvodapedagógusok

Látnivalók a szentendrei tájban
Közhely, hogy a város és környéke bõvelkedik természeti szépségek-
ben, kulturális értékekben. Ezekbõl településrészenként egy-egy csoko-
rnyit információs táblákból álló tanösvényekkel, társszervezetekkel, az
önkormányzat környezetvédelmi alapjának támogatásával mutat be a
szentendrei Élõ Táj Egyesület. 

Elsõként a „Bükk-ös-vény” készült el 2007-ben;
ismételt felújítására az idén kerül sor. A
negyedik, a „Sztelin-völgyi tanösvény” 2011-ben
november végére épül ki teljességében. Eddig két
helyen, a Várkonyi utcában és a Kada-csúcson
olvashattunk a Sztelin-patakról és a szép kilátást
nyújtó hegyrõl, de mostantól további négy táblá-
val, hat km-en fedezhetjük fel a völgy, a patak-
torkolat környéki Duna-part, Pismány és
Tyúkosdûlõ rejtett látnivalóit, a veszélyeztetett
ártéri erdõket, hegyvidéki virágos réteket, a
titokzatos Saskövi-barlangot!

Utóbbihoz nem kell felkapaszkodnunk sem, mert a tábla, leírással és
fotókkal, az út szélén várja a szentendrei családokat, turistákat, isko-
lai csoportokat. A barlang védelme is szükségessé teszi ezt a „távolság-
tartást” – kíméljük meg együtt így, jó példát mutatva a sajnos már ott
is megjelent rongálóknak!
A többi látnivalóra is igaz, hogy „Csak mindent a szemnek, semmit a
kéznek”! Nézzünk körül azon a tájon, megéri! 
További információ: renatur@enternet.hu 

ÉLÕ TÁJ EGYESÜLET

Botár Emil 

2000 Szentendre, 

Kisforrás u. 19.

26/315-387

Defekt- és kátyúkár 

biztosítás a KÖBE

kötelezõ mellé

Bölcsisek, ovisok biztonságos 
közlekedéséért
Szentendrén, a Dunaár utcában az Egészséges és Derûs Gyer-
mekekért Alapítvány által mûködtetett Kis Kópé Kuckóban dr. Si-
mon Tamás, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje adta át a
bölcsõdéseknek és óvodásoknak készült „mini” közlekedési parkot.
Az udvar teljes rekonstrukciójával párhuzamosan több mint 50
méter úthálózattal, 26 jelzõtáblával, felfestett útburkolati jelekkel,
gyalogátkelõkkel elkészült park segíti az oda járó Kis Kópé Kuckós
és a környéken lakó gyerekek biztonságos közlekedésre nevelését. A
szakemberekkel történt egyeztetés után elkészített park korcso-
porthoz illeszkedõ tematikával segítséget tud nyújtani a készségek,
képességek kialakításához, ezzel megteremtve a biztonságos, kul-
turált, toleráns közlekedés alapjainak megismerését.

A park lehetõséget biztosít a Szentendrén mûködõ gyermekin-
tézmények vezetõinek a  szervezett látogatásra, hétköznaponként
15-tõl 17 óráig a környéken lakó gyerekeknek – szüleikkel együtt –
a szabadidõ hasznos eltöltésére.

MARSINÉ TÓTH VERONIKA

Fehér kosbor
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Jótékonysági retro party  
A mozgássérült és értelmi fogyatékos gyer-
mekek, illetve fiatalok számára gyógyúszást
oktató Vizipók Egyesület jótékonysági Retro
Party-t rendezett október 29-én a V-8 uszo-
dában, ahol büfé, zene, tánc, és tombola vár-
ta az érdeklõdõket. A rendezvényen fellépett
a Pa-dö-dõ, mely garantálta a jó hangulatot.
Az Vizipók egyesület elnöke, Mattesz Csilla
beszélt az egyesületrõl, a jótékonysági parti
céljáról és eredményérõl.

– A Vizipók Egyesület 1987-ben alakult, célja a kis-
gyermekek mozgásfejlesztése a vízben, megsze-
rettetni velük a vizet, megtanítani az úszás alapjait.
Mindezt játékos mondókákkal, énekekkel színesítve.
25 éves tapasztalatommal valósítottam meg álmo-
mat, és megnyitottam Magyarország második úszó-
és sportnapközijét egy gyönyörû környezetben, a
szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidõközpont 220
négyzetméteres területén. Két éve kaptam az uszo-
dától a lehetõséget, aminek nagyon örülök, hiszen
szakmailag kiválóan megfelel, mind a víz hõfoka,
mélysége, mind a pályabérleti lehetõség. 
A Vizipók integrált egyesület, ami azt jelenti, hogy
sérült és egészséges gyermekek vízben való mozgás-
fejlesztése a célunk. 1996 óta végzem ezt a tevé-
kenységet, de folyamatosan gondokkal küszködünk.
Sajnos a halmozottan sérültek, vagyis a nem járó,
nem beszélõ 3-15 éves korú gyermekek egyre
nehezebben tudnak eljutni hozzánk. Az óvodákból,
iskolákból, illetve az otthonból nem tudják
megoldani a szülõk a szállításukat, mivel nem min-

denkinek van autója. Ebben a tanévben szembesül-
tem azzal, hogy a szállítás díja mennyire meg-
emelkedett: drágább, mint az uszodai belépõ. Ezért
találtuk ki az egyesület elnökségi tagjaival, hogy
veszünk egy speciális kisbuszt, mellyel a gyerme-
keket tudnánk szállítani. Az egyesületbe egyébként
körülbelül 50-60 halmozottan hátrányos helyzetû
gyermek jár, akiknek ez nagy segítséget jelentene.
A rendezvény elérte a célját: a kisbusz árának 60%-
át a tombola hozta meg, a teljes bevétel pedig az ár
75%-ra elég. Bízom benne, hogy a további tárgyalá-
sok eredményeképpen sikerül megvásárolnunk a jár-
mûvet.
Szeretnék köszönet mondani a Pa-dö-dõ-nek, akik
jelenlétükkel színesítették az est színvonalát és fer-
geteges bulit csináltak, illetve a szülõknek, vál-
lalkozóknak azért az önzetlen jóságért, amellyel
segítenek bennünket. 

POLNAI

November 12-én a Városháza
dísztermében jótékonysági
koncertet rendezték a Szent-
endrei Kamarazenekar közre-
mûködésével és Fenyõ Gábor
vezényletével.  Az est teljes
bevételét „Az értelmi fogya-
tékos gyermekek oktatásáért,
neveléséért” Alapítvány kap-
ta. Az est háziasszonya Novo-
domszky Éva, fõvédnöke dr.
Dietz Ferenc polgármester
volt.

A rendezvény után Kádárné Mo-
nori Éva, az alapítvány elnöke, a
Cházár András Többcélú Közokta-
tási Intézmény  Bárczi Gusztáv
Tagintézményének vezetõje be-
szélt a szervezetrõl és az est sik-
erérõl. 
– Az 1994 óta mûködõ alapítvány
célja a sérült és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek
teljesebb gyermeki léthez való
hozzásegítése. Megalakulásakor

az elsõdleges elv az egziszten-
ciális problémákon túl az volt,
hogy az értelmi fogyatékosságuk-
ból adódó különbségek minél
elfogadhatóbbak legyenek a tár-
sadalomba való beilleszkedésük
érdekében. Ennek segítésére
kirándulásokat, táborokat, szín-
ház- és mozilátogatásokat szer-
vezünk, illetve a szülõk és gyer-
mekek számára életvezetési
útmutatást nyújtunk.
Az alapítvány a támogatóinak
köszönhetõen minden évben
nyári táborokat szervez, ahol
fontos szerepet játszik a szocial-
izáció segítése, a viselkedési,
magatartási problémák enyhítése
és az alapvetõ egészségügyi sza-
bályok betartása. Az alapítvány
tevékenységének hatóköre kiter-
jed Szentendrén és a környezõ
településeken élõ tanulóinkra,
hiszen Esztergom és Budapest
között egyetlen szervezetként
fogja össze az értelmileg sérült
gyerekeket. 

A már hagyományosan megren-
dezésre kerülõ jótékonysági kon-
certeket Szentendre és környé-
kének zenészei adják. Az elmúlt
évben a bevételbõl a rászoruló
gyermekek kirándulását, táboroz-
tatását támogattuk. Természe-
tesen az idei, harmadik koncert
bevételét is hasonló célokra for-
dítjuk. A koncerteknek nemcsak
az adományozás a célja, hanem
az is, hogy ezeken a kulturális
rendezvényeken a tanulóink és
szüleik együtt vegyenek részt,
illetve hogy megmutassuk az
iskola arculatát a külvilágnak. 
Szeretnék köszönetet mondani
Novodomszky Évának, aki jelen-
létével emelte az est színvonalát,
a jótékonysági elõadásokat ön-
ként vállaló zenészeknek, Fenyõ
Gábornak, valamint az est támo-
gatóinak: Szentendre Város Pol-
gármesteri Hivatalának, a Szilá-
gyi pékségnek, a Surányi cuk-
rászdának és Klinyecz Zsuzsi
virágboltjának.        POLNAI GÁBOR
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Jótékonysági koncert a Bárczi iskoláért„Csak a jók élnek örökké,
mint a csillagok”

In memorian 
Sipos Marika 

(1959-2011)
tanító, munkaközösség

vezetõ

Úgy mentél el, ahogy jöttél:
csendben, szinte 

észrevétlenül. 
Mit hagytál ránk? Mindent,

ami fontos a világon.
Szeretetet: melybõl 
kincstárnyit adtál.

Lemondást: hiszen a másik
érdekében saját magadat

mindig háttérbe helyezted.
Önzetlenséget: sosem 

gondolkodtál, ha kértünk,
hanem cselekedtél.

Odafigyelést: vigasztaltál,
ha szükség volt a jó szóra,
gondoskodásra gyermek-
nek, felnõttnek egyaránt.

Magas szintû szakmai 
tudásodat úgy adtad át 

a fiataloknak, hogy szinte
észre sem vették, „CSAK”

használták. 
Tökéletes pedagógus és

kolléga voltál és maradsz
örökké! 

Sosem felejtünk: 

AZ IZBÉGI ISKOLA DOLGOZÓI
ÉS DIÁKJAI

Szomorúan hallottuk 
a hírt, hogy 

Károly István, 

akinek közérdekû témájú
cikkei lapunkban többször

is megjelentek, 90 éves
korában elhunyt. 

Ezúton is részvétünket
fejezzük ki a gyászoló

családnak.

A szerk.
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Picasso bandája Szentendrén
A járókelõk és turisták kíváncsi nézelõdése közepette francia-spanyol
játékfilmet forgattak november 8-án a Fõ téren, a Korona vendéglõ
elõtt, illetve kerthelyiségében és a Futó utcában. A film az 1910-es
években játszódik Párizsban, témája pedig egy Louvre-beli képrablás,
fõszereplõje Picasso (Ignacio Mateos alakításában).

A 2,4 millió eurós költségvetésû film társproducere a
magyar Filmteam Kft., amelynek tulajdonosa Major
István. A magyarországi forgatási helyszíneket õ
ajánlotta a film készítõinek, amelyeket rögtön el is
fogadtak, mivel Budapest egyes részei nagyon hason-
lítanak Párizsra, és Szentendre belvárosa akár egy
francia kisváros. (Természetesen az sem elhanyagol-
ható szempont, hogy nálunk – egyelõre – alacsonyab-
bak a költségek.)

A filmben a fõbb szerepeket francia és spanyol színészek játsszák, de a
mellékszerepekben magyar színészeket is láthatunk majd, többek
között Für Anikót. Rendezõje Fernando Colomo, az operatõre pedig az
ismert Jose Luis Alcaine, aki Tarantino több filmjének volt az operatõre.
Major Istvántól megtudtuk, hogy december 18-ig kell befejezniük a for-
gatást, majd következnek az utómunkálatok. A Picasso bandája címû
filmet valószínûleg jövõ májusban mutatják be Franciaországban, a
magyar nézõk 2012 végén találkozhatnak vele a mozikban. 

Hamvas Béla aktualitása 

Az elmúlt napok-
ban, halálának
évfordulója alkal-

mából (november 7.), is-
mét Hamvas Bélára em-
lékeztünk. Szeretnénk,
ha hagyománnyá válna
az, ami már másodszor is
sikerült; szaktanáraik vezetésével
tavaly a Református Gimnázium,
idén a Móricz Zsigmond Gim-
názium utolsó éves tanulói vettek
részt a mûsor elõkészítésében és
színpadra vitelében. Reméljük,
hogy a többi gimnázium is követ-
ni fogja õket. A város vezetõiben
is tudatosodik, hogy a nemzetközi
szinten is egyre inkább elismertté
váló Hamvas Béla kiemelten
Szentendréhez tartozik, büszkék
lehetünk rá, és kötelességünk,
hogy tanítását terjesszük és meg-
valósítsuk. Ennek értelmében
hangzottak el a temetõben dr. Tö-
rök Balázs alpolgármester mél-
tató szavai, és ennek értelmében
kapott helyet a P’Art Moziban a
Szentendrei Kulturális Kft. által is
messzemenõen támogatott ren-
dezvény.
Nem is értékeljük, mit jelent,
milyen kincs, milyen életminõség,
hogy szabadon olvashatjuk, idéz-
hetjük Hamvas Béla írásait.
Amikor én voltam diák Szent-
endrén, az ötvenes évek elején, itt
élt, itt írt közöttünk, de néhány
barátján kívül senki sem ismerte,
senki sem olvashatta írásait.
Felesége, Kemény Katalin errõl az
idõrõl így ír a Forradalom a
mûvészetben címû közös köny-
vük 1988-ban megjelent második
kiadása epilógusában: „Ekkor,
1947-ben – Lukács György into-
nációjára – indult meg a rossz-
hiszemû hadjárat Hamvas Béla
ellen, folytatódott állásvesztés-
ben, majd a nem közölhetõ írók
fekete listáján, s hogy neve ne ke-
rüljön még a »munkakerülõk«
listájára sem, végzõdött a Tiszai
Erõmû munkásbarakkjában. Ma-
gamról, a »rossz kádernek« szóló
megaláztatásokról szabadjon
ezúttal hallgatnom.” A második
kiadás 40 évvel a cenzúra által
bezúzatott elsõ kiadás után jelen-
hetett csak meg.
Nem elég tudatos bennünk, hogy
a diktatúrák legnagyobb átka az,
hogy szellemi függõségbe kény-
szerítik alattvalóikat, azáltal,
hogy a legdurvább módszerekkel

elhallgattatják azokat a
tanítókat, akik mást
tanítanak, mint ami a
hatalmon lévõk érdeke.
Meggyõzõdésem, hogy
más lenne ma az élet
Magyarországon, ha az a
generáció, akik ma 60-80

évesek és azok, akiket õk nevel-
tek, Hamvas Bélát, Bibó Istvánt és
hasonló szellemi nagyságok
mûveit olvasva nevelkedhettek
volna.
Az igazi tanítás és igazi mûvészet
mindig és mindenhol aktuális.
Hamvas Béla tanítása ma is szól
hozzánk. Zûrzavarban, bizonyta-
lanságban élünk, félünk. A hely-
zetért szabadon választott veze-
tõinket, politikusainkat, egymást
hibáztatjuk.
Pedig amint Hamvas írja: „A világ
javulása az én javító tevékeny-
ségemtõl függ. Ezt sehogy se
akarjuk tudomásul venni. (…) A
világ megváltoztatását csak a
magam megváltoztatása teszi
lehetõvé. Úgynevezett létezés mi-
nõsítetlenül nincs. Vagy alkotok,
vagy rombolok. Vagy adok, vagy
veszek. Vagy termelek, vagy fo-
gyasztok. Vagy áldozat vagyok,
vagy parazita. (…) Az ember a
mû. Csak ez a szabad és kész
ember az, akibõl a világ épül. Ez a
személy. Ez a világ alapanyaga.
Ez az alapanyag a normális
ember. Az ép és egészséges ember.
Nem a tehetség, nem a zseni, nem
a különlegesség és a kivétel és a
szenzáció. A normális embert
arról ismerem fel, hogy nem
közömbös, nem részvétlen, nem
semleges, nem minõségtelen.
Õ a szenvedélyes ember, az ér-
dekelt, a mámoros, az álmodó, az
enthuziaszta. Szóval az igazi
ember. Nem a bölcs, nem a szent,
nem a hõs. (…) Irtózom attól,
hogy bölcs, vagy hõs, vagy szent
legyek. Magasabb igényem van.
Normális ember kívánok lenni.”
Ezek a megemlékezésen is el-
hangzott idézetek, válogatások az
1948-ban, júliustól szeptemberig,
Szentendrén írt Unicornis címû
esszébõl valók. (MEDIO Kiadó,
életmûsorozat 7. kötet.)

MARGHESCUNÉ HUNOR MÁRIA
A szerzõ a Hamvas életmûvet kiadó

MEDIO és EDITIO M kiadók és a
Budapesten mûködõ Hamvas Collegium

alapítója, a nemzetközi kulturális kapcsola-
tokat támogató ARS et VITA Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Major István

Aux Ames Perdue, A La Vielluse, La Colombe: Fõ téri épületek álruhában 

Forgatási szünetben a melegedõnél
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ZENÉS MESÉK – MESÉS ZENÉK

Kacsóh 
Pongrác:
János Vitéz

November 19.
szombat 11.00
PMK 
színházterme
Pátriárka u. 7.
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Siker Izbégen
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is szeptemberben kezdtük el
a felkészülést a Bolyai Mate-
matika Csapatversenyre. Nem
csupán a matematikai-problémák
megoldása jelentette a felkészü-
lést, hanem a különbözõ osztá-
lyokba járó csapattagok gondol-
kodási technikájának megis-
merése és összehangolása is,
mint ahogy a karmester össz-
hangot teremt a sokféle hangsze-
ren játszó zenész között. A ver-
seny formája megkívánja a diá-
koktól, hogy közösen, összedolgo-
zva oldjanak meg matematikai
problémákat. Lehetõséget teremt
arra, hogy átéljék az együtt-
gondolkodás örömét, és a logikus
gondolkodás mellett készségeiket
közvetlenül is bemutathassák
diáktársaik elõtt, eközben pedig
összemérhessék tudásukat. A
verseny feladatainak megoldása
során figyelniük kellett arra, hogy
az adott problémának nem csu-
pán egy helyes megoldása lehet,
és nekik az összes lehetséges jó
megoldást kell megtalálni. Ez
különösen nehéz, mivel ennek a
korosztálynak a probléma-meg-
oldási rutinjának ez nem része.
Mindezek miatt is a Bolyai Ma-
tematika Csapatverseny az orszá-
gos matematika versenyek között
az egyik legrangosabb versennyé
nõtte ki magát.
A megyei/körzeti (írásbeli) for-
dulót október 14-én hagyomá-
nyosan a Szentendrei Református
Gimnáziumban rendezték meg.
Az Izbégi Általános Iskola felsõ
tagozatosai fantasztikus ered-
ményeket értek el.
A 7. osztályos csapat a 11. helye-
zést érte el. Tagjai: Csorba Gábor
7.b, Tóth Máté 7.b, Rigó Roland
7.a, Mravcsik Dávid 7.a osztályos

tanuló, felkészítõ tanáruk Csuhai
Piroska. 
A 8.osztályos Descartes csapat 9.
helyezést ért el, tagjai: Hegedûs
Márk 8.a, Mansom Áron 8.b,
Regényi Bence 8.a, Sütõ Zsombor
8.a osztályos tanuló, felkészítõ
tanáruk Drobniné Fehér Sarolta.
Az 5. évfolyamos Izbég5, és a
hatodik évfolyamos Izbég6 nevû
csapatunk az elsõ hat díjazott
csapat közé került, amelynek
végleges sorrendjét a díjkiosztón
tették közzé, így õk tovább izgul-
hattak a helyezésért.
A megyei/körzeti díjkiosztót ok-
tóber 27-én rendezték meg a
budapesti Szent Margit Gimná-
zium dísztermében. A gyerekek és
mi, felnõttek is lélegzetünket 
visszafojtva reméltük, hogy minél
késõbb halljuk a nevünket, hiszen
a végére maradt a gyõztes kihir-
detése.
Lépésrõl lépésre engedett fel ben-
nünk a feszültség, s amikor meg-
hallottuk csapatnevünket, egy
emberként kiáltottunk fel az
örömtõl, hiszen a 6. osztályos
(Izbég6) csapat 2. helyezést ért el.
Tagjai: Szóráth Petra 6.a, Papp
Csenge 6.b, Horváth Szonja 6.a,
Mogyorósi Hunor 6.a osztályos
tanuló, felkészítõ tanáruk: Pluhár
Viktória.
Az 5. osztályos (Izbég5) csapat
pedig megnyerte a Bolyai Mate-
matika Csapatverseny megye/
körzeti fordulóját. A büszke csa-
pat: Jancsó Dorottya 5.c, Rádi
Anna 5.c, Horváth Márton 5.c,
Kovács Boldizsár 5.a osztályos
tanuló, felkészítõ tanáruk: Pluhár
Viktória.
Az 1. helyezést elért csapat az
országos döntõbe jutott. Számuk-
ra a munka tovább folytatódik. Az
országos megmérettetés ideje
november 26. Hajrá IZBÉG5!

PLUHÁR VIKTÓRIA
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Városi Ki mit tud?
Szentendre Város Önkormányzata a 2011-2012. tanévben ismét 
Város Ki mit tud? versenyt rendez az általános és középiskolás 

tanulók számára, melyre a következõ kategóriákban lehet nevezni: 
ének, zene; vers, mese és próza; tánc, mozgás; humor.

A produkciókat a 2012-ben megrendezésre kerülõ döntõben neves,
Szentendrén élõ mûvészekbõl álló zsûri fogja értékelni.

Kérjük, mindenki a saját iskolájában jelentkezzen, ahol az iskolai 
házi versenyen fog eldõlni, kik jutnak tovább a város döntõbe.

Jelentkezési határidõ: november 30.

AL-FAKIH MARCELL

diákpolgármester

DR. DIETZ FERENC

polgármester

Díszoklevelesek 
2011. november 7.

A 2011-ben díszokleveles, már
hosszú idõ óta nyugdíjas pedagó-
gusokat köszöntötte dr. Dietz
Ferenc november elején a Város-
házán. Kozma Péterné 65 évvel
ezelõtt kapta meg elsõ diplomáját,
pedagógiai tevékenységét az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola Vas
Díszoklevéllel köszönte meg.
Laukó György Zoltán 50 évvel
ezelõtt kapta meg elsõ diplomáját,
pedagógiai munkáját az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola Arany
díszoklevéllel köszönte meg.

Kozma Péterné
(Éva néni) Sá-
toraljaújhelyen
született, és fér-
jével 1949-ben
költözött Szent-
endrére. A Mis-
kolci Tanítókép-

zõ Intézetben szerzett diplomájá-
val 1953-ban kapott az Izbégi
Általános Iskolában tanítói stá-
tuszt, magyart és éneket tanított
alsó- és felsõ tagozaton. Igazga-
tója támogatásával, kollégái se-
gítségével élénk kulturális életet
teremtett az intézményben: kó-
rust szervezett, rendszeresen
énekversenyre vitte tanítványait,
a budapesti matinék gyakori láto-
gatói voltak, operaelõadásokat
néztek az Erkel színházban, szín-
darabokat tanítottak be, dísz-
leteket, kellékek készítettek, jel-
mezeket varrtak. Éva néni ott-
honról vitte be saját lemezját-
szóját, lemezeit, ha arra volt

szükség. Az ének tanítása nála
kibõvült ének-zene tanítássá.
Néhány évvel késõbb a napközis
ellátás megindulása után ezen a
területen vállalt újító szakmai
munkát. Kidolgozta az új foglal-
koztatási forma módszertanát,
majd õ lett a napközis munka-
közösség vezetõje. Nyugdíjasként
további tíz évet dolgozott: ötöt a
régi iskolájában, ötöt egy pomázi
iskolában. 

Laukó György
Zoltán Ambróz-
falván, Csong-
rád megyében
született, itt kez-
dett el tanítani,
miután oklevelét
megkapta a Sze-

gedi Tanítóképzõ Intézetben.
Továbbképezte magát: hamaro-
san magyar-történelem szakos
tanári diplomát is szerzett, amivel
hosszú évekig felsõs tanárként
dolgozott. 1976-ban költözött
családjával városunkba, a Bajcsy-
Zsilinszky úti Általános Iskolá-
ban kezdett el dolgozni. A nap-
közis nevelés területét választot-
ta, ahol egyben a munkaközösség
vezetésének feladatát is rábízták.
Sajátos és ötletes pontozási és
értékelési rendszere rendkívül
népszerûvé tette õt a gyermekek
között. A gyermekekkel töltött idõ
minden pillanatában nevelt,
tanítványai mindig számíthattak
rá, és rendkívül szerették. Ezt a
feladatot végezte akkor is, amikor
az iskola az egyházi fenntartó
irányítása alá került. Nyugdíjas
éveit is folyamatos, tervezett
tevékenységgel tölti.

Príma-díj 
Salamonnak
2011 Junior Prima Díjasa a
Söndörgõ Együttes tagja,
Eredics Salamon. Október 21-
én vehette át a kitüntetõ
címet: egy üvegbõl készült
Kincsem-szobrot és pénzju-
talmat. 

Hogyan lettél Príma-díjas?
Egyszer csak felhívtak, hogy
küldjek be egy önéletrajzot. Aztán
jött az értesítés, hogy a magyar
népmûvészet és közmûvelõdés
kategóriában Junior Prima Díjas
lettem kilenc társammal együtt.
Ezt a díjat, ugyanúgy, mint a „fel-
nõtt” Prima Primissima díjat,
jelölés alapján ítélik oda. Úgy tu-
dom, engem Sebõ Ferenc ajánlott. 

Eddig is kaptak népze-
nészek Prima-díjat? 
A Docler Holding által alapított
kitüntetést elsõ alkalommal
ítélték oda fiatal népzenészeknek,
akikrõl pár perces bemutató fil-
met is bemutattak a díjátadáson. 

Mekkora jelentõsége van
ennek a kitüntetésnek?
Az egyéni dicsõségen túl hozzá-
járul ahhoz, hogy a népzenét
komolyabban vegyék. Már az a
tény. hogy a Zenemûvészeti Egye-
temen néhány éve lehet népzenét
tanulni, nagy elõrelépés. A mos-
tani díjazottak között több év-
folyamtársam is van.

Ez a frissen elnyert,
megtisztelõ díj az eddigi
pályafutásod elismerése is.
Feltehetõen. Már zeneiskolás
koromban sok versenyen szere-
peltem sikerrel, jó pár díjat nyer-
tem – népzenei és komolyzenei
versenyeken egyaránt. Jelenleg a
mesterképzésre járok a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
népzene szakán, ahol jövõre
diplomázom. Ez kötelezõ itt.
Tanítani azonban csak késõbb
szeretnék, jelenleg sok tervünk
van a Söndörgõvel. 

Amelynek ifjú korod
ellenére sok éve tagja vagy.
Felejthetetlen emlékek a Vu-
jicsics téren megrendezett
egykori Söndörgõ feszti-
válok, amelyen kisfiúként
mindig kirobbanó sikerrel
szerepeltél.

Ötéves voltam, amikor a Söndör-
gõ zenekar megalakult. Az elõz-
ménye az volt, hogy mialatt a
család próbált, mi „lefüleltük”. A
népzenét tehát itthon tanultam.
Járkáltam a zenekarral minden-
hová – kezdetben csak egy-két
számot játszottam. Elõször csak
furulyáztam, azzal tanultam meg
a délszláv számokat. Aztán Benji
is bekerült a zenekarba, s ez
motívált nagyon. Megtanultam
tamburázni és harmonikázni is. 

Mindig sikered volt a fellé-
pésekkor?
Szerencsére. Emlékezetes volt
azonban az az este, amikor
Benjivel duóztunk a Vujicsics
téren: õ brácstamburázott, én
furulyáztam. Ennek a fellépésnek
a szomszédos ház lakói vetettek
véget, akik kihívták a rendõrséget
csendháborítás miatt. Komoly 
visszajelzés volt.

Pedig milyen jó lenne, ha 
visszatérne az a nagyszerû
pezsgõ élet a Vujicsics tér-
re, ami egykor itt volt.
Mennyi lehetõséged van
manapság fellépni?
A Söndörgõvel sûrün fellépünk. A
Harmonia Mundi adta ki a
legutóbbi lemezünket, s ennek
kapcsán is sok szereplésünk van.
A sikerlistájukon az elsõ tíz
között vagyunk. 

Évek óta foglalkozol ko-
molyzenével is...
Már a zeneiskolában és a konzer-
vatóriumban is tanultam ko-
molyzenét. Emellett Anneke
Boeke holland furulyamûvészhez
jártam kurzusokra. Felléptem
többször a Sonora Hungarica
Consort régizenei együttessel.
2005-ben játszottam a Liszt
Ferenc Kamarazenekarral. Az
egyik legfontosabb számomra az
a koncert, amelyen Kocsis Zol-
tánnal közösen játszottuk szep-
temberben Bartók Béla Román
táncok címû mûvét a Hagyo-
mányok házában, de az igazi
öröm az, amikor a testvéreimmel
játszom együtt. RAPPAI ZSUZSA
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Könyvbemutató

A Ravasz László Könyvtárban
(Leányfalu, Móricz Zsigmond
út 124.) november 18-án,
pénteken 18 órakor mutatják
be a Kairosz Kiadó gondo-
zásában megjelent Ónody Éva:
Visszaszögezett csillagok címû
könyvét. A beszélgetéseket
Liptay Katalin vezeti. 
A könyv szereplõi: Aba-Novák
Vilmos, Apponyi Franciska,
Makovecz Imre, Az Erkelek,
Áprily Lajos, Kõ Pál, Mathiász
János, Auguszt Elemér, Szinyei
Merse Pál, dr. Moskovszky
Éva, Gion Nándor, Nádasdy
Ferenc.

Losonci Miklós 
elismerése

A Szervátiusz Alapítvány
szeretettel vár mindenkit a
Szervátiusz Jenõ Díj átadására
november 23-án, szerdán 18
órakor a Budavári Hilton
Hotelbe (Budapest, Hess A. tér
1-3.), Anjou-terem). Az ünnep-
ségen közremûködik a Juhász
család és Petrás Mária.
2011-ben Szervatiusz Jenõ
díjban részesül Páll Lajos erdé-
lyi festõmûvész, Juhász Zoltán
népzenész, népzenei tanár,
illetve dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész (posztu-
musz) – laudálja Szûcs Lajos,
a Pest Megyei Közgyûlés
elnöke.

Hálaének

Szvorák Katalin jótékony célú
hangversenye a „Rák ellen, az
emberérét, a holnapért”
Alapítvány javára november
21-én, hétfõn 18 órakor
kezdõdik az Óbudai
Társaskörben (Budapest, III.
Kiskorona u. 7.).
Közremûködik: Andrejszki
Judit (ének, orgona, csembaló),
Pejtsik Péter (gordonka).
Mûsorvezetõ: Kudlik Júlia.
Belépõjegy 1500 Ft.

Megyünk bele a télbe. Az
idõ napról napra ron-
dább, ezzel egyenes

arányban az élet is egyre vaca-
kabb, és a sarkon túl ugrásra
készen vár a téli depresszió, a
mérsékelt égövi ember öreg barát-
ja. Az egyetlen hatékony antidep-
resszáns a karácsony, esküszöm,
mintha erre találták volna ki. Már
csak a mértéktelen édesség-
fogyasztás jótékony hatásai le-
nyûgözõk, és akkor az alkoholról
még nem is beszéltünk. És a
giccs. Az a drága, gyönyörû, szí-
nes-szagos giccs, amit egész év-
ben megtagadunk magunktól
(mint az agyoncukrozott forralt
bort és a zserbót), és aminek ka-
rácsonykor korlátok nélkül át-
engedhetjük magunkat.
Emlékszem, néhány évvel ezelõtt
elhatároztuk, hogy ízléses kará-
csonyt csinálunk. Egyszínût. Be-
szereztünk egy adag piros kará-
csonyfa-díszt, piros adventi-kos-
zorút és piros asztaldíszeket.
Aztán, amikor elkezdtem díszíteni
a fát, az egész koncepció össze-
omlott, mint egy kártyavár. Mert
ha minden piros (meg egy kis
natúr, ugye) akkor hogy tegyem
fel a boszorkányt a fára? És az
aranycsibéket, meg a hóembert,
meg a nagymama színes üveg-
gömb-kollekcióját? Meg a gólyát,
hogy rakjam fel a gólyát? Persze,
hogy nem lett piros karácsonyfa.
Kell a fenének ízléses karácsony. 

Erre a hosszú bevezetõre csak
azért volt szükség, hogy eljussak
a családi kincstár egyik legszebb
darabjához, a filigrán, ezüstszínû,
csiptetõs üveg-gólyához, aminek
minden évben díszhelye van a
fán, és amit ma viszontláttam. 
A Fõ tér után még egy kicsivel, a
Bogdányi útnak azon a részén,
ahová magára valamit is adó
szentendrei polgár csak véletlenül
téved, de akkor is csak fagylal-
tozni, két matyóhímzés-bolt kö-
zött Karácsony-múzeum és szak-
bolt nyílt. Meseszép az egész,
aprócska és zsúfolt, egybeér ben-
ne a múzeum és a gyönyörû bi-
gyók boltja. A múzeum-részben

1830-bõl vannak a legkorábbi ka-
rácsonyfadíszek, és – nem hazu-
dok – mûfenyõk. A korai mû-
fenyõt nem plasztikból, hanem
viaszozott, zöldre festett tollból
drótozták össze. A legkorábbi
díszeket pedig papírból, késõbb
fémbõl, még késõbb üvegbõl
készítették. És az egyik tárlóban
ott ül a gólya, a mi gólyánk. De
nemcsak én, mindenki ráismer
valamire: gyere, nézd, ott van,
kancsó, bohóc, angyal, madár,
pont olyan, mint akkor, ott,
gyerekkoromban. Csipkés üveg-
zeppelin a legértékesebb darab,
egyébként meg minden szinten
szinte minden. Hatalmas fenyõ-
fák tetõtõl talpig régi üvegdíszek-
be öltöztetve, az egyiken csupa
madár, a másikon színes gömbök,
a harmadikon tobozok, a negye-
diken hosszú, színes üvegcsep-
pek. Egy apró, fehér fán kísérte-
ties, kék derengésben rengeteg
pöttyös gomba; az asszociációk
némelyike téma- és stílusidegen. 
A régi díszek nem eladók, de van
helyettük minden más. Tényleg

minden. Állítólag 50 ezer díszük
van, és én el is hiszem nekik.
Gömbök: üveg, fém, tollal borí-
tott, fényes, matt, csíkos, pöttyös,
tájképes, horpadt, csúcsos, gye-
rektenyérnyitõl a pöttyöslabda-
méretig. Csúcsdíszek tömkelege.
Angyalkák tollból, fából, termés-
bõl, üvegbõl, klasszikus bieder-
meier, 70-es évek retro, és népies
stílusban. Meg amiben nem akar-
juk. Diótörõ bábuk a klasszikus
vicsorgó pirostól a hófehér fan-
tázia-egyenruhába öltöztetettig, a
szotyolára szabottól a kókusztörõ
méretig. Mókusok angyali fehér
tollból és faháncsból, fára
akasztható és ablakpárkányra
ültethetõ kivitelben. Ha valaki
titokban rajongva szereti a füg-
gönybojtokat (van ilyen ember, én
vagyok az), ebben a mai, a füg-
gönybojtokat oly fájdalmasan
nélkülözõ világban itt mégis
találna. Tízfélét. Lilát, aranyat,
ezüstöt, klasszikusat és girlandos
tetejût, üvegdísszel megbolondí-
tottat, fára és falra akaszthatót.
Szélsõséges esetben akár füg-
gönyre is. Ha valaki kézzel fes-
tett, hajszálvékony üvegmikulást
keresne élethû fûszoknyában,
csillámpiros vietnámi papucsban,
két kezében egy-egy fürt banán-
nal, az talál. Komolyan. 

Szóval, ha már elborítana a tél,
meg a latyak, meg a rossz, akkor
menjenek, és nézzenek arany-
színû angyalokat, itt vannak a
szomszédban. Még egy bõ hónap
van karácsonyig, azt már fél
lábon is kibírjuk.

MÁRVÁNYI LUCA

Szívmelengetõ giccs
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Barcsay Jenõ emlékére
Barcsay mûterem a Kieselbach Galériában

Barcsay Jenõ: Lépcsõ (olaj, farost, 30x40 cm, j.j.l.: Barcsay)

A Kieselbach Galériában (1055 Budapest, Szent István körút 5.,
www.kieselbach.hu, gallery@kieselbach.hu) november 17-én 
nyílt kiállítás a 20. századi magyar festészet egyik legjelentõsebb
mestere, Barcsay Jenõ elõtt tiszteleg. A magyar festészet több
irányzatához sok szálon kapcsolódó mûvész emlékét mûvei 
mellett egykori személyes tárgyai, így sokszor megfestett festõ-
állványa fogja képviselni. A kiállítás ezáltal kísérletet tesz arra,
hogy megidézze az egykori szentendrei mûterem hangulatát és 
a gyûjtõk számára hozzáférhetõvé tegye a példásan gondozott 
hagyatékot.

Jenõ napi megemlékezés

A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága tisztelettel hív min-
denkit november 18-án, pénteken
17 órára a Jenõ napi megemlékezésre
a Barcsay Gyûjteménybe (Dumtsa
Jenõ u. 10.).
A vendégeket köszönti: 
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató, majd le-
vetítik a Nádparipán címû Barcsay

portréfilmet, melyet a Magyar Televízió készített 1975-ben. 
17.45-tõl Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész emlékezik
Barcsay Jenõre, beszélgetõ partnere Herpai András
mûvészettörténész. A rendezvény támogatója a Kereskedõház
Café.

Asszonyiék
A festészet napja alkalmából
immáron kilenc éve mûvészeket
hívnak meg az Izbégi Általános
Iskolába, hogy a képzõmûvészet-
nek szentelt napon a tanulókkal
közösen alkossanak, tanítva õket.
A közös munka eredményeit
azután kiállítják az iskolában. Az
akvarellek, tusrajzok, karikatú-
rák, festett kavicsok, nemezmun-
kák, papírdobozok, emberméretû
papírfigurák mindannyiszor azt
igazolják, hogy a gyerekekkel

született kreatívitás és fantázia
lenyûgözõ alkotásokat ered-
ményeznek. A gondolat és a kife-
jezés szabadsága jegyében
született mûvek évrõl évre el-
kápráztatják az ide látogató fel-
nõtteket. Elgondolkoztatva talán
õket, hogy hová tûnik el a
játékosság, az ötletteliség, ami
alkotásaikat jellemzi, mire felnõt-
té válnak.
Ehhez az immár hagyományos-
nak nevezhetõ tárlathoz csatlako-
zott idén egy másik kiállítás is.
Október 28-án a szentendrei mû-
vészcsaládok egyik legismertebb-
je, az Asszonyi család mutatko-
zott be mûveikkel az Izbégi
Általános Iskolában. Róluk való-
ban elmondható, hogy nem si-
került „felnõniük” – már ami a
játékosságot illeti. Asszonyi Ta-
más, Jávor Piroska és Asszonyi
Zsófia, a szobrász, a festõ és a
könyvkötõ alkotásainak ugyanis
ez az egyik közös jellemzõje.
Kemény Zoltán tervezõgrafikus a
kiállítást megnyitó beszédében
kiemelte, hogy a három külön-
bözõ mesterség összetartozását a
mûveltség alapja, a betû adja.
Jávor Piroska szinte minden képe

játék a betûkkel. Asszonyi Tamás
érmeit is bonyolult betûhasználat
jellemzi. Asszonyi Zsófia szép-
séges, egyéni könyvei valódi
könyvkötészeti remekek. Az isko-
la tanulóinak, akik a megnyitót a
földön ülve hallgatták, Kemény
Zoltán a gratuláció mellé azt
kívánta, hogy maradjanak meg
sokáig ilyennek, õrizzék meg
minél tovább ezt a kreativitást.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
ünnepi köszöntõjében is reményét
fejezte ki, hogy minél több
mûvész kerül ki ezek közül a
gyerekek közül. De legalábbis
mûvészetet kedvelõ felnõtt.
Jó lenne... RAPPAI ZSUZSA
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Istennek dicsõség, egymásnak segítség 

November 2-án nyílt meg a Városháza Polgármesteri Galériájában a
Tûzoltók – Istennek dicsõség, egymásnak segítség címû kiállítás. A
tárlaton – melyet Dobson Tibor tûzoltó dandártábornok nyitott meg –
Benke Donát és Weszelits András fotói kerültek a középpontba.

Kulturális-mûvészeti-értékobjektív-karitatív est

A Csevej címû beszélgetõs esten Kellár F. János Immánuel októberi
vendége Seres Borbála gitármûvész volt. Következõ vendége Kiss
Kálmán költõ-tanár-versmondó lesz, a Quimby  együttes frontem-
berének édesapja november 29-én kedden 19 órakor a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.).
Sok szeretettel várnak mindenkit! www.csevej.eu
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Tematikus kiállítás 
a VLS-ben

A/4 címmel nyílt tematikus tár-
lat az Óbudai Képzõmûvészeti
Szakképzõ Iskola diákjainak
munkáiból a Vajda Lajos
Stúdióban (Péter-Pál u. 6.).

Remsey-emlék-
kiállítás
December 9-én a Szentendrei
Képtárban (Fõ tér 5.) nyílik
emlékkiállítás a 2010-ben
elhunyt Remsey Ágnes
sokoldalú, szerteágazó élet-
mûvébõl, a 19-20. század for-
dulójáig visszanyúló mûvészeti
hagyományokat mindmáig
õrzõ Remsey család tágabb
történetének összefüggéseibe
helyezve. A kiállításon, most
elsõ ízben az életmû vala-
mennyi ágát a nagyközönség
elé tárják.

A romokon innen

Fél évvel ezelõtt a Szeresd Szentendrét Egyesület 
A romokon túl címmel indított városnézõ sétát,
akkor, amikor a belvárosi rekonstrukciós munkák
elején még csak a jövõrõl lehetett beszélni. No-
vember 13-án, vasárnap délután az egyesület város-
nézõ sétáján a kíváncsiak már a romokon innen
láthatták a megújult, vagyis pontosabban a majd-
nem megújult városrészt. Végigsétálva a felújított
belvároson, elsõsorban azt a három épületet
tekinthették meg Kocsis Gáspár építész és Okrutay
Miklós mûemlékvédelmi szakmérnök értõ kalau-
zolásával, amelyek már átadás elõtt állnak: a
Turisztikai központ megújult épületét, a Fõ téri
vendégházat és a MûvészetMalom új szárnyát. 

RAPPAI ZSUZSA

A Fõ téri vendégházban

TESZ Klubestek a Szamosban
Tisztelettel hívnak minden érdeklõdõt a Nemzet –
Biztonság? – A szolgálatok szerepe – a mai – Magyar-
országon címû beszélgetésre november 24-én,
csütörtökön 18.30-kor a Szamos Marcipán Cuk-
rászdába (Dumtsa Jenõ utca 12.). 
Meghívott vendégek: dr. Gálszécsy András, az Antall-
kormány titkosszolgálatokat felügyelõ tárca nélküli
minisztere és Gulyás József, az elõzõ Országgyûlés
Nemzetbiztonsági Bizottságának volt tagja.
Moderátor: ifj. Lator László.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat e-mailben
vagy telefonon: info@tesz20000.hu vagy 06-20-947-
7198 (Fekete János).
www.tesz2000.hu

KOMP – Kortárs Mûvészeti Piac
December 3-án, szombaton 10-tõl 17 óráig a Pest
Megyei Könyvtár aulájában (Pátriárka u. 7.) kará-
csonyi vásárt tartanak a helyi képzõ- és iparmû-
vészek. A kínálatukból: ékszer, játék, festmény, gra-
fika, táskák, párnák, asztalterítõk, gyerekkönyv... A
megvásárolt alkotásokból befolyó bevétel 15%-ával
a mûvészek a Pest Megyei Könyvtárat támogatják.
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Egy ilyen, régóta és jól mû-
ködõ tevékenységnek nyil-
ván van bizonyos „törzsgár-
dája”, akik minden lényege-
set tudnak a Levente Alapít-
ványról. Azok kedvéért, akik
a jövõben szeretnének csat-
lakozni a támogatói körhöz,
kérem, foglalja össze a leg-
fontosabb tudnivalókat!
Alapítványunk a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskolában tanuló, zenei
pályára készülõ, tehetséges fia-
talok támogatását tûzte ki céljául.
Minden évben, március 26-án
egy, a tantestület és a kuratórium
által legígéretesebbnek ítélt ta-
nuló kapja díjunkat, 100 ezer
forintot, melyet hangszervásár-
lásra, vagy a továbbtanulással
kapcsolatos költségeinek fedezé-
sére fordíthat. A díj anyagi alapját
pedig a Levente Gála biztosítja,
melyet mindig advent elsõ vasár-
napjának elõestéjén, azaz szom-
baton tartunk, idén november 26-
án, a Városháza dísztermében. A
gála szó három eseményt: kiál-
lítást, koncertet és fogadást rejt
magában.

A gála mindig ugyanolyan
elvek és forgatókönyv alap-
ján szervezõdik-bonyolódik?
Épp ebben az évben változtatunk
az eddigi gyakorlaton. Korábban
szentendrei képzõ- és iparmû-
vészek által felajánlott alkotá-
sokat állítottunk ki és árusítot-
tunk, ez teremtette meg a díj
anyagi fedezetét. Ezúton is, is-
mételten köszönöm a közel ki-
lencven támogató mûvésznek az
ügy sikeréhez való hozzájáru-
lását. A koncertekre pedig nagyon
közismert, bár sok esetben
Szentendréhez nem kötõdõ ze-
nészeket kértünk fel. Mostanra
azonban úgy alakult a helyzet,
hogy az egykor díjazott fiatalok
lassan befejezik tanulmányaikat,
igazolják az egykor kapott bizal-
mat, mi pedig élvezhetjük mun-
kánk gyümölcsét: egyre inkább a
valamikori díjazottakból fognak
kikerülni a gálakoncert fellépõ
mûvészei.

Áruljon el valamit a kiál-
lításról is, amely, úgy hírlik,
szintén a megszokottól elté-
rõ lesz ebben az évben!
Úgy gondoltuk, kétszeresen is
támogathatjuk az induló mû-
vészeket, ha a kiállításra is pá-
lyakezdõt kérünk fel. Az elsõ, aki
lehetõséget kap, a nagyon tehet-
séges, szentendrei illetõségû
Szabó Gergely, aki idén diplomá-
zott grafikus szakon. Számára ez
nem csupán bemutatkozási le-
hetõség lesz, hanem anyagi támo-
gatás is, hiszen az eladott mûvek
bevételén a Levente Alapítvány és
az ifjú mûvész egyenlõ arányban
osztozik majd. A képek egyébként
a Városháza dísztermének elõ-
terében, a Polgármesteri Galé-
riában láthatók a koncert elõtt és
után.

Mit értsünk a kissé rejté-
lyes „fogadás” szó alatt?
Az ember egy lélekteli, szép ren-
dezvény után nem szívesen rohan
haza. Jólesik találkozni a fellépõ
mûvészekkel, kicsit beszélgetni
barátokkal, vagy éppen régen
látott ismerõsökkel. Ehhez te-
remtünk gyertyafényes adventi
hangulatot, támogatóink által
készített süteményekkel, finom-
ságokkal, egy kis borral kínáljuk
a kiállításon és a koncerten
résztvevõket.

Hogyan értékeli a Levente
Alapítvány 11 éves törté-
netét?
Egyértelmû sikertörténetként, ez
nem kétséges. A kezdetek óta
egyre több tehetséges gyermek
pályázik a díjra. Folyamatosan

kitartottak támogatóink, tehát
képesek vagyunk a díjak anyagi
fedezetét biztosítani. Képesek
vagyunk sok embert megmozdí-
tani egy nemes ügyért. Nagyon
fontos, hogy a fõ célt szem elõtt
tartva, de a megszokáshoz nem
mindenáron ragaszkodva meg
tudunk idõrõl idõre újulni. S
amint azt már említettem, ma
már láthatjuk beérni munkánk
eredményét, hiszen az egykori
támogatottak támogatóvá válnak,
biztosítva ezzel a jövõt is.
Alapítványunk tevékenysége
nyomán a Levente Gála mára
egyike a város színvonalas kul-
turális rendezvényeinek, minden
évben az adventi idõszak egyik
nyitóeseményeként.

LINDNER MONIKA

Levente Gála 2011

November 26. szombat 18 óra
Szentendrei Polgármesteri Hivatal díszterme

Mûsor
I. Musicantus Gyermekkar – kórusvezetõ:

Bokorné Forró Ágnes

II. In Medias Brass rézfúvós kvintett – tagjai:
Kresz Richárd (trombita), Nagy Antal Endre
(trombita), Benyus János (kürt),
Stürzenbaum Róbert (harsona), Ifj. Bazsinka
József (tuba)

Kiállítás
Szabó Gergely grafikusmûvész metszetei

A mûsor szünetében és a mûsor után a kiállítás
képei megvásárolhatók, amellyel a Levente
Alapítványt tudják támogatni.

Már a korábbi munkánk gyümölcsét élvezzük
MEGÚJUL A LEVENTE ALAPÍTVÁNY

Jó ügyért dolgozni jót tesz a léleknek. Jó ügyért jól és hathatósan dolgozni, az igencsak nehéz feladat, mert óriási rugal-
masságot kíván. A legtöbb, nemes célért indult mozgalom egy ponton a megszokás áldozatává válik. Nem így történt a tizen-
egy éve mûködõ Levente Alapítvánnyal.  Páljános Ervin szobrászmûvésszel, az alapítvány kuratóriumának elnökével az éppen
zajló megújulásról beszélgettünk.

In Medias Brass rézfúvós kvintett 
A kvintett 2010 januárjában alakult, tagjai a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemen végeztek. Az együttes neve
az „in medias res” és az angol „brass” (réz) szó
összekapcsolásából született, és arra utal, hogy meg-
alakulásunk egyetlen célja kezdetben egy dél-koreai
nemzetközi rézfúvós verseny volt. A közös munka öröme
és a versenyen elért sikerek arra késztették õket, hogy
újabb célokat tûzzenek ki maguk elé: a meglévõ reper-
toárt bõvítve színesítsék a rézfúvós zene irodalmát, és
minél magasabb szinten mûvelhessék az igényes kama-
razenét.

Musicantus Gyermekkar
2009 õszén alakult a zeneiskola alapfokot végzett
szolfézsosaiból. Mindnyájan hangszeren tanulnak 
a zeneiskolában, ám szeretnek énekelni is, innen a kórus
névválasztása. Tavaly részt vettek az iskolai hang-
versenyeken túl kórustalálkozókon is. Jelenleg az iskola
karácsonyi hangversenyére, és a Musica Beata
Vegyeskar Karácsonyi koncertjére készülnek, ahol
vendégként szerepelnek. A Levente Gálán, advent
elõestéjén szeretnék a közönséget ráhangolni rövid
mûsorukkal a közelgõ ünnepre. A kórus vezetõje a
zeneiskola tanára-karvezetõje: Bokorné Forró Ágnes.
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Fotópályázat
Szentendre Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága meghirdeti „Szent-
endre Természeti és Környezetvédelmi Fotói” címû fotópá-
lyázatát 

A pályázat mottója: Szentendre Természeti és Környezetvédelmi
Értékei! A pályázaton a mottóhoz kapcsolódó fotókkal lehet részt
venni.
Fotópályázati kategóriák: 1. általános iskolás; 2. középiskolás; 3. fel-
nõtt kategória. (Minden kategóriában egyénileg és csoportosan is lehet
fotókat benyújtani.) 
A fotópályázatra maximum 3 alkotással vagy maximum 5 darabból
álló sorozat fotóval lehet pályázni. A pályamûveket papír alapon vagy
digitális változatban CD vagy DVD lemezre másolva .jpg formátumban,
legalább 2 Mb-os és legfeljebb 8 Mb-os file méretben kérjük beküldeni.
A papír alapú anyagot minimum 13×18 cm-es méretben kell
elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek egyaránt beküldhetõk.
Digitális fotók és nyomatok egyaránt szerepelhetnek a pályamûvek
között. A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szük-
séges felragasztani.
Kérjük, hogy a fényképek hátulján jól olvashatóan tüntessék fel az
alkotás címét, a pályázó egyén vagy csoport nevét, pontos postai címét,
telefonszámát (illetve a szülõ, gondviselõ, vagy felkészítõ pedagógus
telefonszámát). Kérjük, írják rá a pályázó(k) pontos életkorát és e-mail
címét. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.
Pályázat benyújtása: Szentendre, Városház tér 3. I. em. központi iktató
(személyes leadás), postán 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok beérkezési határideje: december 15.
A beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság által kijelölt Bíráló Bizottság tagjai bírálják
el. Az alkotásokat kategóriánként értékeljük és jutalmazzuk. A legsi-
keresebb mûvek alkotóit különbözõ vásárlási utalványokkal jutalmaz-
zuk. Minden fotópályázati kategóriában 1-3. helyezettet díjazzuk: 
I. helyezett 30 000 Ft, II. helyezett 20 000 Ft, III. helyezett 10 000
értékû utalvány.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben
amennyiben bármely kategóriában három, illetve annál kevesebb
pályamû érkezik be, akkor a meghirdetett díjat átcsoportosíthatja, és
7500-7500 Ft-os utalványt oszthat ki a keretösszeg felsõ határáig. 
Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. A pályázat
postázásával, illetve benyújtásával a pályázó vagy törvényes kép-
viselõje hozzájárul ahhoz, hogy a pályamûvet a kiíró szabadon térítés-
mentesen nyilvánosságra hozhassa, azt kiállításon bemutathassa. A
kiállításon az alkotó neve és életkora feltüntetésre kerül. Pályamûveket
visszaküldeni nem áll módunkban.
További információ: www.szentendre.hu

Luu Anh Tuan 
kiállítása 
az Erdész Galériában

Az Erdész Galéria Design szekció-
ja 20 éve kiemelt figyelemmel
kíséri az Iparmûvészeti Egyete-
men végzett iparmûvészeket,
designereket. Minden évben egy-
két alkalommal lehetõséget kap
egy önálló kiállító, vagy csoport a
bemutatkozásra.

Luu Anh Tuan, vietnámi szárma-
zású divattervezõ a kortárs ma-
gyar divatélet kiemelkedõ és aktív
szereplõje 2006-ban indította el
saját márkáját, az Anh Tuan-t. A
több éve tartó sikeres együtt-
mûködés kiteljesedéseként no-

vember 17-tõl Anh Tuan elsõ
önálló kiállítása tekinthetõ meg
az Erdész Galériában. A tervezõ
által betekintést nyerhetünk a
különbözõ kultúrák ötvözetébe,
és viszontláthatunk rég feledésbe
merült magyar kézmûves bõrtech-
nikákat, amelyeket modern eljá-
rásokkal ötvöz, amely egyben
más tervezõtõl megkülönböztetõ
márkajelzése is. A kiállításon
kifejezetten az eseményre ter-
vezett egyedi bõrkiegészítõit te-
kinthetjük meg, amelynek alap-
jául a 2011-12 õszi-téli kollekció-
ja szolgál. A kiállításon megjelenõ
táskáin elsõdlegesen a Közel-
Keleten ismert és a magyar hu-
szárviseleteken megjelenõ paszo-
mányos díszítést alkalmazza a rá
oly jellemzõ modern átírással. A
táskákon kívül bõrbõl készült nõi
és férfi kiegészítõk is készültek,
úgymint öv, karkötõ, nyaklánc.
A tervezõ limitált szériában,
külön erre az eseményre készült
alkotásai január 5-ig (minden
nap, hétfõ kivételével 10-18
óráig) tekinthetõk meg az Erdész
Galériában (Bercsényi u. 4.)

ILOSVAI MAGDOLNA



Kecskés együttes próbaterme
Dumtsa - Ignatovity utca sarok

November 26. szombat 15 óra
MAGYAR ADVENTI „MUSICA
SACRA” ÉS ANDRÁS-NAPI
ZENE 

December 3. szombat 15 óra
KLASSZIKUSTÓL A SPANYOL
NÉPI GITÁROZÁSIG
Közremûködik Rák Béla gitármûvész

December 10. szombat 15 óra
MAGYAR ADVENT – Hárfa- és
lantzene sok-sok énekkel 

Kecskés együttes próbaterme
Dumtsa – Ignatovity utca sarok

December 17. szombat 15 óra
ÓKOR A TUDOMÁNYBAN 
ÉS A ZENÉBEN
Záhonyi András sumérológussal, a
Miskolci Bölcsész  Egyesület Nagy
Lajos Magánegyetemének ma-
gyarságtudomány professzorával
beszélget  L. Kecskés András – ókori
hangszereken, ókori zenei  illusztrá-
ciókkal közremûködik a Kecskés
Együttes. 

P’Art Mozi, klubszoba
Duna-korzó 18.

November 18. péntek 17.30
CSALÁDI NÉPDALTANULÁS
Foglalkozás vezetõ: Lázár Enikõ
A belépés díjtalan

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A

November 19. szombat  20 óra
BARLANGKONCERT: EDISON
Elõzenekar: Richard Gere
Belépõjegy: 600 Ft
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

november 18. péntek
17.00 KALAND (84’) kh.: 12 év
17.30-18.30 CSALÁDI NÉPDALTANULÁS -

Lázár Enikõvel
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA

(95’) kh.: 12 év
20.10 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)

kh.: 12 év

november 19. szombat
15.45 MICIMACKÓ (70’) kn.
17.00 KALAND (84’) kh.:12 év
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA

(95’) kh.: 12 év
20.10 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)

kh.: 12 év

november 20. vasárnap
16.30 MICIMACKÓ (70’) kn.
18.00 MÜNCHEN (165’)
20.45 GURU (71’)

november 21. hétfõ
17.00 KALAND (84’) kh.:12 év
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA

(95’) kh.: 12 év
20.10 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)

kh.: 12 év

november 22. kedd
17.00 APACSOK (80’)
18.30 A GAMMA-SUGARAK HATÁSA 

A SZÁZSZORSZÉPEKRE (100’)
- LÉLEKMOZI SOROZAT

20.30 A VIZSGA (90’) kh.: 12 év

november 23. szerda
17.30 MÜNCHEN (165’)
20.15 A VIZSGA (90’) kh.: 12 év

november 24. csütörtök
17.00 KALAND (84’) kh.:12 év
18:30 MESTERPORTRÉK SOROZAT –

Vendégünk: Kertész József
20:00 LOPOTT IDÕ (101’) kh.: 12 év

november 25. péntek
17.30 VOLT EGYSZER EGY SZÍNHÁZ -

Milos József kiállításának megnyitója
18.30 MESÉK A SUGÓLYUKBÓL Kamara

színházi est (90’)
20.15 A VIZSGA (90’) kh.: 12 év

november 26. szombat
15.45 MICIMACKÓ (70’) kn.
17.00 SÁRKÖLYÖK (103’) – MOZIZZ
OKOSAN!
18.50 FERTÕZÉS (106’) kh.:16 év
20.50 GURU (71’)

november 27. vasárnap
15.45 MICIMACKÓ (70’) kn.
17.00 GURU (71’)
18.15 LOPOTT IDÕ (101’) kh.: 12 év
20.05 ÍGY ÉRT VÉGET A NYARAM (130’)

kh. 12 év

november 28. hétfõ
17.00 GURU (71’)
18.15 LOPOTT IDÕ (101’) kh.: 12 év
20.00 FERTÕZÉS (106’) kh.: 16 év

november 29. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin

sorozata
18.30 EGY HATÁS ALATT ÁLLÓ NÕ (141’)

kh.: 16 év - LÉLEKMOZI SOROZAT
20.50 FERTÕZÉS (106’) kh.: 16 év

november 30. szerda
17.00 ÍGY ÉRT VÉGET A NYARAM (130’)

kh.: 12 év
19.15 A ZENEKAR LÁTOGATÁSA (87’) kh.:

12 év
20.45 GURU (71’)

december 1. csütörtök
17.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’) kh.: 12 év
19.30 A NAPFÉNY ÍZE (170’) kh.: 12 év

december 2. péntek
18.00 A HÁROM TESTÕR (110’) kh.: 12 év
20.00 SZÜLETETT FELESÉG (103’’) kh.: 12 év

december 3. szombat
15.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL: BETLE-

HEMI TÖRTÉNET (45’) Utána:
Kézmûves foglalkozás

17.00 GYÁVÁK (89’) kh.:12 év MOZIZZ
OKOSAN!

18.30 A BÕR AMELYBEN ÉLEK (120’) kh.: 16 év
20.30 A HÁROM TESTÕR (110’) kh.: 12 év

december 4. vasárnap
16.15 TINTIN KALANDJAI (96’) BA
18.00 A HÁROM TESTÕR (110’) kh.: 12 év
20.00 A BÕR AMELYBEN ÉLEK (120’) kh.:

16 év

december 5. hétfõ
16.15 TINTIN KALANDJAI (96’) BA
18.00 A HÁROM TESTÕR (110’) kh.:12 év
20.00 A BÕR AMELYBEN ÉLEK (120’) kh.:

16 év

MOZIMÛSOR

KONCERT

ELÕADÁS

GYEREKEKNEK Oscar

A Száguldó Orfeum bemutatja
Claude Magnier Oscar címû ko-
médiáját december 3-án, szom-
baton 19 órakor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében (Pát-
riárka u. 7.). Szereplõk: Józsa
Imre, Vándor Éva, Zöld Csaba,
Kocsis Judit, Gieler Csaba, Fila
Balázs, Markó Eszter, Juhász
György, Kovalik Ágnes és Molnár
Gyöngyi. Jegyek a Tourinform
Irodában (317-965) és a PMK
portáján vásárolhatók. www.sza-
guldoorfeum.hu.



ADÁSVÉTEL

Újszerû, szép ruhanemû, blúzok,
nadrágok, pulcsik, elegáns kabátok
készpénzért eladók. Tel. 06-20-952-
7740.

Karácsonyra maradandó ajándék:
festõtõl kisebb-nagyobb fest-
mények eladók. Tel. 06-20-952-
7740.

Szekrénysor: középbarna, 2x2
akasztós, olcsón eladó. Tel. 06-20-
952-7740.

Bakelit lemezt vásárolok. Tel. 06-
20-567-6751.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, 
kitüntetést, könyvet, fotót, plaká-
tot, egyéb dísztárgyakat vásárolok
gyûjteményembe. Hétvégén is! 
Tel. 06-20-947-3928.

ÁLLAT

Kutyaoktatás, felügyelet õrzéssel
(és utazás alatt). Kennelkészítést
vállalunk. Tel. 06-70-423-7120.

ÁLLÁS

Leányfalun, a csempeszalon fölötti
szépségszalonba kozmetikust kere-
sek! Tel. 06-20-327-8596.

Forma Stúdióba fodrászt keresünk.
www.formastudio.hu. Tel. (26) 316-
651.

Ingatlanirodánk helyismerettel 
rendelkezõ üzletkötõket keres
Szentendrére. Várható jövedelem
300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
foliót biztosítunk. E-mail:
csic@csic.hu, 06-20-208-9844.

Munkatársakat keresünk
tüzeléstechnikai, karbantartó
munkakörbe. Elõnyben részesítjük
az építõipari, mûszaki alap-
képzettségû munkavállalókat!
Folyamatos munkaerõ felvétel!
Szakmai önéletrajzot várunk!
Jelentkezés személyesen: 
Budapest 1126, Böszörményi 
út 24/b.
e-mailben: perjesandras.magyarke-
meny@gmail.com.

Közjegyzõi irodába titkárnõi
beosztásba munkatársat keresek.
Feltételek: gépírástudás, pro-
fesszionális szintû számítógépes
ismeretek. Tel. (26) 300-763.

ÁLLÁST KERES

Gyermekfelügyelet, idõsgondozás,
házvezetés. Tel. 06-70-423-7138.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal,
referenciával. Tel. 06-20-391-1373.

EGÉSZSÉG

Körömgomba- gyógypedikûr
kezelés 8 nap alatt. Bejelentkezés:
(26) 300-419, üzenet.

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen 55 nm-es lakás kiadó.
Tel. (26) 314-489, este. 

Szentendrén 53 nm-es, összkomfor-
tos lakás egyedi gázfûtéssel, kis
kerttel, hosszútávra kiadó. Tel. 06-
20-347-0761.

Püspökmajor- lakótelepen
(Szentendrén) 1,5 szobás lakás
kiadó. Napfényes, csendes, III.
emeleti, akár bútorozva is. 46 ezer
Ft+1 havi kaució+rezsi. Tel. 06-20-
591-6906.

Szentendrén központhoz 1+3 fél-
szobás, 85 nm-es teljesen felújított,
gépesített lakás kiadó.
Kerthasználattal, gépkocsi beállóval
95 ezer Ft/hó+2 havi kaució.
Tel. 06-20-444-1089.

Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, fûtésmérõvel
felszerelt lakás hosszútávra
kiadó, 50 ezer Ft+rezsiért. Tel.
06-20-314-9080.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Belvárosközeli vagy Bükkös-
parti házat keresek, 200 ezer
Ft/hó bérleti díjért, olcsóbb
lehetõségeket is. Tel. 06-30-
299-0376.

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel. (26)
300-948.

Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan kiadó. Tel.
06-20-980-9720. 

LAKÁS, INGATLAN

Befektetõknek ajánlom!
Budakalászon, a Pomázi út melletti
építési területen 421 nm-es terület
eladó, jelenleg szántó. Ár: 4500
Ft/nm. tel. 06-20-328-8462.

Garázs eladó vagy kiadó a Kossuth
Lajos utcában, a nagypostánál. Tel.
06-30-375-8349.

Szentendrén, Boldogtanyán 200
nöl-es saroktelken szerkezetkész
családi ház eladó 19,9 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-560-3567.

Szentendrén, kiemelt lakóterületen,
10 percre a központtól, 836 nm-es
közmûvesített telek (öreg házzal)
igényesnek, telekárban eladó. Tel.
06-20-533-4859.

Pismányban kitûnõ helyen
panorámás de nem távol, a
magasban, kétgenerációs
lakóház 32 millió Ft-ért eladó.
Megéri! Tel. 06-30-299-0376.

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

A Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, III. emeleti lakás
beépített konyhával, hõmennyi-
ségmérõvel, tulajdonostól 10
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-
314-9080.

Szentendrén 2011-ben épült
100 nm-es családi ház, kulcs-

rakész állapotban eladó 35,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-354-
9025, lestar.david@gmail.com. 

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben, 65 nm-es
teraszos szép kis ház olcsón, 24
millió Ft-ért eladó. Megéri! Tel
06-30-299-0376.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû és
60 nm-es tetõtérrel, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen magasföldszinti, 72
nm-es, 1+2 félszobás, 6 laká-
sos társasházban lakás eladó.
Ár: 18,9 millió Ft. Tel. 06-20-
263-5001.

Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan eladó. Tel. 06-
20-980-9720. 

OKTATÁS

Olasz nyelvoktatást, korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállalok,
valamint olasz- francia- angol üzleti
levelezést, bedolgozást
Szentendrén. Tel. 06-20-452-6613.

Beszéd centrikus német nyelvta-
nulás. Tel. 06-30-297-4442.

Magyartanítást, közép és emelt
szintû érettségire, egyetemi és
központi gimnáziumi felvételire
való felkészítést, olvasás-és
helyesírás- fejlesztést, korrepe-
tálást, valamint szakdolgozat
megírásában segítségnyújtást
vállalok- kedvezõ áron,
(www.pappzsuzsa.hu). Tel. 06-
20-513-0798, e-mail: szuszu-
ka48@t-online.hu. 

Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

Németoktatás. Friss diplomás,
német szakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.

SZOLGÁLTATÁS

Szentendrén és vonzáskörzetében,
kandallók, cserépkályhák, téglakály-
hák rendbetételét, felújítását vál-
lalom. Hívjon bizalommal! Tel. 06-
30-900-6240.

Teljes körû villanyszerelés. Tel. 06-
70-423-7120.

Vállalkozások teljes körû ügyviteli,
számviteli, adózási feladatainak
ellátását vállaljuk. Árgus
Könyvelõiroda Szentendre. Tel. (26)
500-811.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbíz-
hatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

Egyedi bútorkészítés (konyha,
szoba, gardrób), restaurálás
(bútorok, ablakok, ajtók, falépcsõk
felújítása). Tel. 06-30-281-8479.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

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

TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

ÜZLET

Videotéka – filmek, berendezés –
sürgõsen eladó. Tel. 06-30-323-
0490

Szentendrén, a Fõ tér közelében
pinceétterem, felszereléssel kiadó.
Tel. 06-20-437-1153.

Szentendre belvárosában (Kucsera
utca) utcára nyíló 79 nm-es üzlethe-
lyiség kiadó (földszint 25 nm, alag-
sor 54 nm). Tel. 06-30-724-8078.

Eladó vagy kiadó kis galériás üzlet
a Bogdányi utca 5. szám alatt. Tel.
(26) 316-153.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319-
957.

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-952-
7740.

APRÓK
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Konténeres sitt- 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

- márkafüggetlen gépjármû
javítás

- gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga megvárható

- gumiszervíz, eladás
- klíma töltés, tisztítás
- autómosás

Szeretettel várjuk Önt és
kedves családját helyben

készült sós és édes
süteményekkel, fagylalttal
Szentendrén, a 11-es út

mellett a Provincia 
nagyparkolóban a

Paprikabíró utcánál minden
nap 9:30-tól 19:00-ig.
Tel.: 06-30-868-5940

Tudod mi az az anyagcseretípus-mérés?Tudod mi az az anyagcseretípus-mérés?
Nem az a kérdés, hogy mi az egészséges, hanem, hogy Neked mi az.

Megállapítjuk, hogy melyek a számodra jótékony, semleges, ritkán 
fogyasztandó, illetve kerülendõ élelmiszerek. Melyek a számodra hízást

eredményezõ élelmiszerek! 
Az eredmény optimális testsúly, vitalitás, egészség.

Gyere el a rendszert részletesen bemutató Természetes egyensúly címû
ingyenes elõadásra, és testösszetétel-mérésre

Az elõadás helyszíne: 
V8 Uszoda és Szabadidõközpont, Szentendre, Kálvária út 16/C

Következõ elõadás: 
november 22. kedd 18 óra 

Bõvebb információ: 
Zsigmond Anita, 06-30-977-4965

www.metodic.hu



Idén okosan
csinálom!
AJÁNDÉKOZÁS

Jó, igen, tudom, ezt minden évben
megfogadom, aztán újra és újra
elragad az egyre hömpölygõ mar-
keting-lavina, aztán csak sodor,
sodor egészen a kapkodó, esztelen
bevásárlásokig. Mikor már minden
mindegy, csak legyen meg végre az
elképzelteknek majdnem megfelelõ,
ár-érték arányban passzoló, színes-
szagos valami. Ajándék. Így hívják,
mert önzetlenül adjuk, mert öröm
társul mellé, mert karácsonyi. Csak
menjen már le végre az az átkozott
sor, haladjon a tömeg, és ne vib-
ráljon a szemem a neonfénytõl! A
tizedik üzletben két óra alatt már az
Ave Maria is idegesít, és hol van
még a vége... Ez az ünnepek elõtti
vásárlás számomra nem más, mint
hajsza az idõvel, melytõl az ember
lányában egybõl felélednek a
közhelyek, miszerint rohan az idõ,
az idõ pénz, a pénz meg nem
boldogít.
Hát akkor mi a megoldás?
Idén katalógusból ajándékozom.
Kényelmesen, a kedvenc pólómban,
fotelban ücsörögve, forró, fahéjas-
almás teát szürcsölgetve. Elõttem a

SPAuza Medical Wellnessház kará-
csonyi ajánlatai, csak rá kell
böknöm az egyikre, a kilométeres
sorban meg álljon az, akinek nincs
jobb ötlete. Így idén elsõsorban
magamat ajándékozom meg. Nyu-
galommal. Ez lesz az elsõ lépés a
békés ünnepek felé, hogy igazi
legyen az a mosoly a fa alatt.
Voilá!, ezzel meg is van a Békés,
Boldog Ünnepek receptjének elsõ
hozzávalója. Juj, tényleg, ha már
recept, Anna nénitõl feltétlen el kell

kérnem annak az isteni mákos-
mazsolás bejglinek a receptjét,
amivel tavaly kínált. Hálából
masszázst kap tõlem, na persze,
nem mindjárt a fa alatt, hanem a
SPAuzában. Azt hiszem, joggal
képzelem, hogy azután majd olyan
hálás lesz, hogy jövõre már a bejglit
sem kell megsütnöm, egyenesen
házhoz hozza.

A férjemnek ezúttal kihagyom a
nyakkendõt. Akkor is, ha praktikus
és az mindig kell. Tudom, össze lesz
törve miatta, de talán feldobódik
egy alapos gyógytornától, ahol
majd csak vele foglalkoznak, várnia
sem kell, egyszerûen csak a meg-
beszélt idõpontra megérkezni és
hagyni, hogy a sajgó derekát kigyó-
gyíttassa végre. És ami a legjobb az
egészben, hogy a SPAuzába még
nyakkendõ sem kell! Na jó, talán
kap mellé egy pár új papucsot.
Na és a lányom: nõ már, nem is
kislány, aki ha játékra gondol, az
már régen nem hajasbaba. Ez pedig
további dilemmákat okoz. Vagyis
már csak okozott, ez most nem for-
dulhat elõ, ugyanis õ sminkteto-
válást kap, amolyan tartósat, hogy
reggelenként ne csak az övé legyen
a fürdõszoba. Így idõt spórolunk, én
neki, õ meg nekem, aztán talán
magamra is több idõ jut regge-
lenként. Nem is rossz ötlet, ne kér-
jek mindjárt én is kozmetikai cso-
magot karácsonyra?
Na nem, ezt már elhatároztam, bár-
mennyire is kényelmes és isteni
érzés, hogy az arcom mindig tö-
kéletes a tartós smink alatt, én idén
a wellness-csomagra pályázom.
Már kezdem elhinteni óvatosan, a
megfelelõ helyen és idõben, mi
tenne boldoggá. És bármennyire is
rá akar beszélni a férjem, ellenállok
az újabb hajcsavaró készletnek és

elektromos szöszölõ gépnek, és
Isten bizony, ellenállok még egy
tizedik konyhai robotgépnek is,
mert nekem nem kell más, csak heti
pár óra a SPAuzában, egy kis luxus
a mindennapokban, ami még akkor
is tart, amikor lefosztott kará-
csonyfák hevernek az olvadt hóban.
Így lesz, idén nem lehet másképp.
Az idei ünnep az egészségrõl, szép-
ségrõl, de leginkább rólunk fog
szólni – és mi más lehetne jobb
ajándék ennél?

HDK

Kedvezményeink: 

November 21–27.
MÉREGTELENÍTÕ, ALAKFORMÁLÓ

ALPHA-BÉRLET

November 28.– december 4.
FESZESÍTÕ, SZÉPÍTÕ SKINLIGHT 

ARCKEZELÉS

December 5–11.
RELAXÁCIÓS, KÉNYEZTETÕ

MASSZÁZS BÉRLET

December 12–18.
3D MÛSZEMPILLA

SPAuza Medical Wellnessház
…A hely, ahol lelassul az idõ…
2000 Szentendre, Sas u. 11.

www.spauzawellness.hu
www.wellnessmedical.hu

06-26/303-673

SPORT
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Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is! 

Teremlabdarúgás

A a teremlabdarúgó bajnokság 
2. osztályában a november 12-i
játéknap eredményei:

Magyar Méz – Farkasvár DSE 1:1
FC Sör – Kalács 0:5
Farkasvár DSE - Unicum 0:3
FC Sör – Magyar Méz 0:5
Farkasvár DSE – Ultra Violák 3:5
Kalács – Unicum 1:3
Ultra Violák – Püspökmajor III.
4:3

A bajnokság állása:
1. Ultra Violák 4 pont
2. Unicum 4 pont
3. Püspökmajor III.
4. Magyar Méz
5. Kalács
6. Farkasvár DSE
7. FC Sör

Következõ fordulót november 26-
án, szombaton 8-11 óra között
játsszák

Futball

November 2. Izbég 
Sze-Fi (Fitos Focisuli) – Dunabogdány U17 (után-
pótlás) 9-1 (5-0)
A Sze-Fi rutinosabb, több éve együtt játszó és
képzettebb fiataljai „kiütötték” a zömmel 15-16 éves
srácokból álló bogdányi csapatot, amely – úgy tûnt –
a küzdeni tudását is otthon felejtette.

November 3. Izbég – Végre gyõzelem! És mekkora!
Szentendre VSE – Solymár 8-0 (3-0)! 
A gólgyártás a 10. perc táján kezdõdött, innentõl
csak az volt kétséges, hogy a hazaiak milyen arány-
ban nyernek. A szentendrei csapat minden részében
– védelmében, középpályán és elõl is – jobb volt.
Végre megszületett elsõ gyõzelmünk! Már régen
benne volt a lábukban ez a gyõzelem!

November 6. Szigetmonostor – Botrányba fulladt
találkozó!
Szigetmonostor – Vác-Deákvár 1-2 Félbeszakadt! 
A sárga mezes váciak az elsõ félidõt gyors támadá-
saikkal 0-2-re „hozták”, a hazaiak görcsös akarása
nem hozott gólt. Az I. félidõ végén egy fehér mezes
hazai játékost kiállított a bíró. Ettõl kezdve a szünet-
ben és a második félidõben hisztérikus légkör

alakult ki, egyrészt, mert a kiállítás kétes körül-
mények közt történt, másrészt a hazaiak 10 ember-
rel is szépítettek (1-2!), ezután kemény belemenések
kezdõdtek, amelyben a vendégek jártak az élen. A
zûrzavarban (szabadrúgás szabadrúgást követett) a
játékvezetõ egyszer csak félbeszakította a mérkõ-
zést! Állítólag valakik sértegették és inzultálták az
egyik asszisztenst. A meccset nem is folytatták.
Feltételezem, hogy ennek az lesz a következménye,
hogy a monostori pályát néhány fordulóra betiltják.

November 7. Pilisszentkereszt – Jó iramú, érdekes
futballt láthattunk.
PILE (Pilisszentkereszt) – Szentendre VSE öreg-
fiúk mérkõzés: 4-2 (1-1)
Egyenlõ erõk küzdelmében a szerencsésebb szent-
keresztiek nyertek. Két ziccerük volt a szentend-
reieknek, ezek kimaradtak, válaszul pedig kaptak
még egy gólt! A hazaiak erõteljesebben, a vendégek
tetszetõsebben játszottak. A mindkét oldalon
kihagyott sok-sok helyzet miatt a közönség elõször
bosszankodott, majd – beletörõdve – jókat derült. A
játékvezetõ úgy fújt, mint az áprilisi szél! Ide-oda!
Nem volt részrehajló! Sok mindent nem vett észre
sem itt, sem ott!

GERLAI
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Öttusa Szentendrén!
Hazánkban közismert az öttusa.
A sportág történetének leg-
nagyobb magyar alakja Balczó
András, aki háromszoros
olimpiai és tízszeres világbajnok
volt 1960 és 1972 között. A  elsõ
magyar nõi olimpiai bajnok
Vörös Zsuzsanna volt Athénban,
2004-ben.
Az öttusát az ókori olimpiák pen-
tathlonja ihlette. Az öttusa
összetett versenysport, amely öt
sportágból: lovaglásból, vívásból,
úszásból és kombinált számból,
azaz lövészet és futásból áll
össze. Modern pentatlonnak is
nevezik. A versenyek lebonyo-
lítása lehet egyéni, csapat vagy
váltóverseny jellegû.
Az öttusa Szentendrén a Magyar
Honvédség Szentendrei Központi
Bázisában 2005-ben alakult meg
szülõi kezdeményezésre,
kizárólag sportolni vágyó
gyerekek részére, a Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sportegyesületén
belül. A szakosztályt sokszoros
volt válogatott öttusázó vezeti. 

Az Öttusa Szakosztály várja a
sportolni vágyó gyermekeket a
Dózsa György u 12-14.sz. alatti
MH. Központi Kiképzõ
Bázisában. Rendelkezésére álló
létesítmények a sportkomplexum-
ban: 
• futás – 400 méteres salakos
futópálya, tornaterem, terep 
• úszás – 25 méteres feszített
víztükrû fedett úszómedence 
• lövészet – zárt belsõ lõtér 
• vívás: a Szentendrén mûködõ
vívóklub 
• lovaglás – Szentendrén,
valamint a MOSZ által biztosított
lovardában.
Az Öttusa Szakosztály 6 éves
kortól 14 éves korig foglalkozik a
gyerekekkel Szentendrén. 6 éves
kortól 10 éves korig úszás, futás
heti 3 alkalommal, 10 éves kortól
14 éves korig heti 5 alkalommal
úszás, futás, lövészet a
Honvédség Központi Bázisán.
Edzések minden nap délután
vannak, hétfõtõl péntekig.
Felnõttek részére minden hétfõn
este aquafitness órát tartunk!

További felvilágosítás:
www.ottusazo.hu,
ababauszas@t-online.hu, 
06-30-611-7639
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Idén, napra pontosan egy évvel az I. V-8 kupa után,
november 12-13-án rendezték meg a II. V-8 úszó-
versenyt, melyre sok környékbeli településrõl is
eljöttek. Egyéni és csapatversenyekben, számonkén-
ti idõfutamokkal indulhattak a versenyezni vágyók.
Amatõr 2-18 év közötti fiatalok, illetve 18-99 év
közötti szeniorok indulhattak maximum két
versenyszámban. Az elsõ napon a nagyvizes verse-
nyek kerültek megrendezésre, a másodikon pedig a
„manóverseny” zajlott a tanmedencében. 

Már kora reggel a szülõk és a szurkolók hangjától
volt hangos a Vizesnyolcas. A rendezvény nagy
tömeget mozgatott meg, mivel az ország több tájáról
érkeztek versenyzõk. Elõször a kisgyermekek
versengtek az érmekért, és minden erejükkel küzdöt-
tek is érte. A „manóversenyen” 75 versenyzõ indult
hét  egyesület színeiben, és 23 futam zajlott le. Idén

elõször a manók versenyén is vándorkupát vitt haza
a legtöbb aranyérmet nyert csapat. 
A versenyt dr. Török Balázs alpolgármester nyitotta
meg, az érmeket dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ,
Hajdú Gábor iskolaigazgató, Zakar Ágnes, a Kultu-
rális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke, illetve
Dombay Zsolt, a Szentendrei Sportcélú Kft. ügy-
vezetõje adta át a szép eredményeket elért verseny-
zõknek. 

Eredmények

ARANY EZÜST BRONZ
1. VIZIPÓK – POMÁZ 6 3 3
2. VIZIPÓK 5 7 5
3. VECSÉS 5 5 3
4. TURBÓ ÚSZÓSULI 4 2 2
5. ARIEL 2 4 3
6. KISTARCSAI FÓKÁK 1 1 3

Mattesz Csilla úszóedzõ a verseny után büszkén
újságolta, hogy a nagymedencés úszóversenyen a
Vizipók Egyesület színeiben indult a 2005-ben
született Illés Márk, aki egy ritka genetikai rendel-
lenességgel született, Treacher Collins szindrómával.
Ez a betegség külsõségekben is jelen van, akárcsak a
Down-kór: nem fejlõdik ki az arccsont, az állkapocs-
csont és a külsõ hallójárat. Márk hatéves koráig
rengeteg plasztikai mûtéten esett át. Tavaly nyáron
jött a Vízipók egyesületbe, és másfél év alatt eljutott
odáig, hogy úszóversenyen is elindulhatott. Ez
önmagában is nagy dolog, ráadásul Márk az épek
között versenyzett, és ami igazán nagy szó, hogy
nem tûnt ki a mezõnybõl. Nem nézett rá senki
furcsán, hogy õ más, mint a többiek. P. G.

KÖRKÉRDÉS

E heti körkérdésünkben arra voltunk
kíváncsiak, ki miért szeret a V-8-ba járni és
milyen szolgáltatásokat vesz igénybe.

O. Andrea (20) 
Heti kétszer járok az uszodába. Fõleg
reggelente használom a konditermet,
mert jól felszerelt, és minden igé-
nyemet kielégíti. Ha esetleg szabad-
idõm engedi és a társaság is össze-
gyûlik, benézünk néha a bowling
pályára is.

I. Csilla (23)
Ritkán járok a V-8-ba sajnos, mert a
munkám miatt nem sok szabadidõm
van. Ha tehetem, biztos eljövök egy
kicsit kikapcsolódni, úszni, szaunázni.
A szolgáltatásokkal és a színvonallal
teljesen meg vagyok elégedve. 

N. Zsanett (23)           
Havonta egyszer-kétszer eljövök a V-8-
ba. A víz nagyon jó, a környezet
higiénikus és a szolgáltatások is
megfelelõek számomra, fõleg a jégbar-
langot és a szaunát szeretem.

POLNAI G.

A HÓD Honismereti Túraegylet 
A „HÓD” Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet
1992-ben alakult, fõ tevékenysége a természetjárás,
ezen belül is a kerékpár-, a gyalog-, sí- és a vízitúrázás.
A másik tevékenységi kör a régi turistahagyományok
ápolása, ezen belül a kõhegyi „Czibulka János” Mene-
dékház üzemeltetésének felügyelete és a turista út-
jelzések karbantartása. Elsõsorban a Szentendre kör-
nyéki turista útvonalakat tartják karban már tíz éve,
önkéntes munkával, amit esetenként a Szentendrei
Önkormányzat felkérésére és támogatásával végeznek.
Az utóbbi években négy tanösvény készült Szent-
endrén, és ezek útvonalát festették fel. Van egy megál-
lapodásuk a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel, hogy az általuk
vállalt területen, ha bármi elterelés, rongálás vagy
hasonló esemény történik a jelzett útvonalakkal, azt az
egyesület helyrehozza. 
Beck László, a „HÓD” egylet vezetõje elmondta, az
egylet elsõsorban a családok túráztatására fordít nagy
gondot: havonta legalább egyszer, az évszaknak meg-
felelõen olyan túrákat szervez, amelyeken a kisgyere-
kes családok is részt tudnak venni, térítésmentesen
biztosítva a gyerekek részére a túrához szükséges biz-
tonsági felszereléseket is. Az egyesületben tíz vizsgá-
zott túravezetõ tevékenykedik, akik a munkájukat
egész évben ingyen végzik. A „HÓD” HTE szentendrei
székhelyû, az egyesület tagsága viszont országos, így
az ország bármely tájegységén tudnak hozzájuk csat-
lakozni. Nagyobb távolságokra általában csak ke-
rékpár-, illetve vízitúrákat szerveznek, rendszeresen
járnak Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára is. Idén is
folytatták a Pilisben és a Visegrádi-hegységben a turis-
tautak felújítását, karbantartását, valamint a me-
nedékház üzemeltetésével, korszerûsítésével kapcso-
latos feladatokat.                                                -GP-

II. V-8 Úszóverseny


