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Álláshirdetés
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
PÉNZÜGYI CSOPORTVEZETÕI
MUNKAKÖR betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás: határozatlan idõre szól
Irányítása alátartozó szervezeti egység:
pénzügyi csoport
Irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvõképesség
• büntetlen elõélet
• pénzügyi-, számviteli fõiskola
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

• államháztartási mérlegképes könyvelõi
képesítés
• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3 )
bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel
• 5 éves költségvetési intézményben
eltöltött pénzügyi vezetõi gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok:
• végzettséget igazoló bizonyítványok
másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• szakmai önéletrajz
Illetmény:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Köztisztviselõk jogállásáról szóló” 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
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A pályázat benyújtásának módja: postai
úton , Pomáz Város Polgármesteri Hivatal
címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.)
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
azonosító számot: 8816-1/2011
valamint a munkakör megnevezését:
pénzügyi csoportvezetõ
További információt a www.pomaz.hu
honlapon, illetve a 06-26- 814-394 telefonszámon Vargáné Márkus Mária munkaügyi
elõadónál szerezhetnek.

Tisztelt Lakók!

Adventi tûzvédelem

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató

A munkakör betölthetõ: 2012. január
1. napjától
Pályázat beadási határidõ: 2011.
december 15.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. december 21.

Ismét elérkezett az advent. A
várakozás ideje alatt régi szokás
szerint gyertyát gyújtunk az
adventi koszorún. Kérünk mindenkit, hogy a koszorút, égõ gyertyával ne tegye pl. függöny közelébe, mert elég egy kis szélfuvallat, és a könnyen gyulladó függöny máris lángra kap.
Továbbá ne hagyják az égõ gyertyákat magukra. A negyedik héten már az elsõ gyertya nagyon le
szokott égni, ezért ez is fokozott
figyelmet igényel. A koszorú alá
nem éghetõ anyagból készült
tartót, tálat tegyenek. A gyufát ne
hagyják könnyen elérhetõ helyen,
nehogy a gyerekek megpróbálják
meggyújtani a gyertyát, és ezzel
akár a lakást is. Kérünk mindenkit a tûzvédelmi elõírások betartására.

A közelmúltban az ország több nagyvárosában
kialakult szmoghelyzet miatt városunkban is
módosítottunk a Köztisztaságról szóló rendeletünket. A „Zöld város” jegyében kiemelten
fontosnak tartjuk környezetünk épségének
megõrzését, ezért 2011. november 23-tól
június 1. és október 31. között pénteken is
tilos saját ingatlanon belül a kisebb mennyiségû, komposztálással nem hasznosítható
kerti hulladék elégetése.
Amennyiben Budapest fõpolgármestere a külön
jogszabályokban meghatározottak szerint
szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatot rendel el, úgy annak fennállása alatt
Szentendre területén az avar és kerti hulladék
nyílt téri égetése szintén tilos. Kérjük minden
lakó megértését és együttmûködését a fentiekkel kapcsolatban!
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VÉGI CSABA
tûzoltó százados

Életmód Ház Alapítvány 2010 évi
közhasznú jelentése
Adóigazgatási szám: 18717172-1-13, székhely:
2000 Szentendre, Kadarka utca 29.
Alapító okirat kelte: 2007. 06. 13.
Az alapítvány célja: Segítse elõ a gyermekek, és
felnõttek számára az egészséges életmóddal
kapcsolatos foglalkozássorozatok, rendezvények,
családi napok szervezését. Szabadidõ hasznos
eltöltése. Tanulási készség fejlesztése, nevelõ,
megelõzést szolgáló programok beindítása,
mûködtetése.
A kuratórium elnöke: Batuskáné Fejes Katalin
Tagjai: Kiss Árpádné, Fülöp Julianna
2010 évi közhasznú eredmény: 112.000 Ft.
Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló mérleg
adatai:
Befektetett eszközök
Forgóeszközök 108.000 Ft.
Aktív idõbeli elhatárolások
Saját tõke 108.000 Ft.
Eszközök források összesen: 108.000 Ft.

BATUSKÁNÉ FEJES KATALIN
kurátor
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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 Szentndre Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., 505779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor, Kálvária u. 26.,
310-828
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
út 1., 500-248
December 26-án, hétfõn az
Andrea Patika 8-16-ig nyitva, utána
ügyeletes kedd reggel 7.30-ig, a
többi gyógyszertár zárva.
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig
december 3-4. Andrea Patika
Püspökmajor
december 10-11. Ulcisia Gyógy.
december 17. Pismány Gyógy.
december 18. Vasvári Patika,
utána ügyeletes a Pismány
Gyógyszertár
december 24-25. Napvirág csepp
Gyógyszertár (Attila u. 23., 319-354)
december 31-2012. jan. 1.
Andrea Patika Püspökmajor
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

2000 Szentendre, Pannónia út 8.
Telefon: 06 26 300 880
Fax: 06 26 300 880

GYEPMESTER
06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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ÜLÉSTERMI HÍREK

Likvidhitel

Megyei jogú város?

Közbeszerzési eljárást indít a
város 350 millió forint összegû
likvid hitel felvételére, amelybõl
150 millió forintot a nagyberuházások áfájának megelõlegezésére fordítanának.

Az október végi rendkívüli testületi ülésen sürgõsségi indítványként nyújtotta be dr. Dietz
Ferenc polgármester azt az elõterjesztést, amelyben javasolta a
képviselõknek, hogy még az új
önkormányzati törvény elfogadása elõtt nyilvánítsák ki
szándékukat arról, hogy Szentendre megyei jogú várossá kíván
válni. Mint elmondta, ez azért
lenne elõnyös, mert az új Ötv
alapján már nincs lehetõség megyei jogú várossá váláshoz, pedig
a tervek szerint ezen települések
az eddigi gyakorlathoz hasonlóan
többlet pályázati lehetõségeket,
állami támogatásokat fognak
kapni, valamint a gazdasági és
kulturális lehetõségeik is nagyobbak lesznek. Fülöp Zsolt szerint
viszont mégis plusz terhet jelenthetne a változás, ha az állami
normatívákat nem kapná majd
meg a város 100%-ban, mert akkor azt ki kell egészíteni. A
polgármester válaszában elmondta, hogy a törvénytervezet szerint
feladatfinanszírozás lesz a jövõben, a kötelezõ feladatokat a tervek szerint az állam teljes mértékben állja. Végül a szavazásra a
többi napirendi megtárgyalása
után tértek vissza, az indítványt
három tartózkodás mellett elfogadták a képviselõk.
N. E.

Hitel a TDM-nek
A Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. a Raiffeisen Banknál 5 000 000 forint folyószámlahitel felvételérõl kezdett tárgyalásokat. Az önkormányzat a
tranzakcióhoz kezességet vállalt.

Civil Ház
Amennyiben a Szentendrei Helyõrségi Klub térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába kerül,
akkor az épületet civil házként
kívánja mûködtetni a város a civil
szervezetek egyetértésével. Az
ingatlanban jelenleg mûködõ társadalmi szervezetek részére bérleti díjmentesen biztosítanák a
mûködést, és más civil szervezetek is bekapcsolódhatnának
használóként. Jelenleg a civilek
közötti igényfelmérés zajlik a
témában.

Hulladékügy
A képviselõ-testület novemberben
felhatalmazta dr. Dietz Ferenc
polgármestert, hogy a VSZ Zrt.
által ellátott közszolgáltatások
finanszírozhatósága érdekében
ötmillió forintos keretösszegig
saját hatáskörben rendelkezhet
elõirányzat-módosításról. a hulladékszállítás fenntarthatóságának érdekében.

Változhat a távhõ
alapdíja
A Városi Szolgáltató Zrt. javaslatának megfelelõen a képviselõ-testület a hõdíjat változatlanul 3.573 Ft/GJ összegben, az
alapdíjat 633 Ft/lm3/év összegben
javasolta meghatározni. A döntést az Energiahivatalnak is jóvá
kell hagynia. A városvezetés
felkérte a VSz Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg,
milyen megtérülõ fejlesztések,
beruházások szükségesek a
távhõszolgáltatás biztonságos
mûködtetése érdekében. Emellett
a vezérigazgató mostantól minden évben inflációkövetõ alapdíjemelési javaslatot terjeszt majd a
képviselõk elé.

Üzleti tervek
Új üzleti tervet kell készítenie a
Városi Szolgáltatónak. Ennek
során figyelemmel kell lenni az
áfa-visszaigénylés lehetõségére, a
holdingszerû mûködés elõnyeire,
hátrányaira, továbbá ki kell dolgoznia a lomtalanítás 2012-tõl
érvényes – lehetõség szerinti legkörnyezetkímélõbb – módozatát.
Döntés a januári testületi ülésen
várható. Szintén új 2012-es üzleti
tervet várnak a V-8 Uszoda és
Szabadidõközpont vezetõjétõl.
Ebbe csak a kötelezõen ellátandó
feladatok finanszírozását és a
pályázatokon korábban vállalt
kötelezettségeket építheti be, és
alternatívákat kell kidolgoznia
arra az esetre, ha a létesítményt
az önkormányzat koncesszióba
adja. Hasonló tervezést vár a

városvezetés valamennyi önkormányzati tulajdonú cégtõl.

Fõ tér 12.
A felújított Fõ tér 12. szám alatti
vendégházat a továbbiakban a
Szentendre és Térségi TDM Nonprofit Kft. üzemelteti.

Vagyongazdálkodás
Emelkedtek az önkormányzati
tulajdonban lévõ helyiségek bérleti díjai. A képviselõ-testület
megbízta a polgármestert, tegyen
javaslatot a vagyongazdálkodás
ellenõrzésére, amelyben meghatározzák a Polgármesteri Hivatal, a
szakbizottságok, illetve a képviselõ-testület feladat- és hatásköreit. A városvezetés ugyanakkor megvizsgálja, milyen elõnyökkel és hátrányokkal jár egy
hazai vagy nemzetközi ingatlankezelõ társaság szerzõdéses
formában történõ bevonása az
ingatlanértékesítésbe, hasznosításba-, projektfejlesztésbe, illetve
azt is kutatják, milyen elõnyei és
hátrányai lennének egy önkormányzati tulajdonú vagyongazdálkodási társaság létrehozásának.

A Vöröskereszté lett
a szálló
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása által fenntartott Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézményen belül mûködõ hajléktalanok éjjeli menedékhelyének
(Szentendre, Szabadkai u. 11.)
fenntartását a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
vette át, amely nagy minõségi
elõrelépést jelenthet, ugyanis a
hajléktalanok nappali ellátását is
biztosítani fogja.

Könyvtártámogatás
Az önkormányzat által vállalt 1,5
millió forintos támogatáson felül,
a lakossági közadakozásából, valamint a jótékonysági est bevételébõl a Szentendréért Közalapítvány elkülönített számlaszámára, a Pest Megyei Könyvtár
támogatására érkezett összegeket
a könyvtár vezetõjével egyeztetett
fejlesztési célokra fordítja a
városvezetés.

A polgármester
programja
December 2. (péntek)
09.00 ÉPKAR Zrt. ügyvezetõjével
megbeszélés
10.00 Kulturális Központ FB ülés
11.00 Passio rendezvényrõl
megbeszélés
December 4. (vasárnap)
15.30 Adventi gyertyagyújtás a Fõ
téren
December 5. (hétfõ)
17.00 TDM megbeszélés
18.00 Benkovits György kiállítás megnyitója a Polgármesteri Galérián
18.30 Városfejlesztõ Egyesület ülése
December 6. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
December 7. (szerda)
09.00 Óbuda TSZ. vezetõjével
egyeztetés
December 8. (csütörtök)
10.00 Budapest fõpolgármester
helyettesével megbeszélés
15.00 Testületi ülés
13.00 Remsey kiállítás megnyitó a
Szentendrei Képtárban
December 9. (péntek)
09.00 Dunakorzó terveirõl egyeztetés
December 11. (vasárnap)
15.30 Adventi gyertyagyújtás a Fõ
téren
December 12. (hétfõ)
16.00 Jogi referensek meghallgatása
December 13. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
15.00 Örökbefogadási Munkacsoport
ülése
16.30 Hivatali karácsonyi ünnepség
December 14. (szerda)
09.00 Vezetõi megbeszélés
16.00 Angyalmama karácsonyi ünnepség
December 15. (csütörtök)
09.00 Tv Szentendre interjú a testületi
ülésrõl
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.00 Dumtsa emléktábla koszorúzás

B. T.

XXV. ÉVFOLYAM 34. SZÁM  2011. DECEMBER 2.  SzeVi

3

VÁROS
Sajtóközlemény
A SZENTENDREI SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSBÓL TÖRTÉNÕ ÖNKÉNYES KIZÁRÁSA
November 21-én reggel 8 óra 30-kor a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézetben (a továbbiakban: SZEI) megjelent a TIGÁZ két munkatársa, akik megkérték a SZEI mûszaki szakembereit, hogy engedjék be
õket a gázfogadó helyiségbe. Kérésüket azzal indokolták, hogy a
fogyasztásmérõ óra állását kívánják megtekinteni és a plomba
sértetlenségét ellenõrizni, valamint arról fényképet készíteni. A SZEI
munkatársai a TIGÁZ képviselõit beengedték a gázfogadó helyiségbe. A
TIGÁZ szakemberei a fényképkészítés után, elõzetes figyelmeztetés
nélkül a gáz fõcsapot lezárták és ezzel a napi 600 beteget ellátó
egészségügyi intézmény fûtését 0 fokos külsõ hõmérsékletnél megszüntették! Tették ezt annak ellenére, hogy a SZEI-nek semmiféle díjtartozása nem volt. A TIGÁZ szakemberei semmiféle egyeztetésre nem
voltak hajlandóak a helyszínen, a gázszolgáltatás megszûntetése után
a SZEI munkatársainak felhívása ellenére elhagyták a SZEI-t.
A SZEI munkatársai haladéktalanul telefonon egyeztettek a TIGÁZ
debreceni vezetõségével, ahol arra hivatkoztak, hogy számlafizetés
elmaradása miatt jogosan adtak utasítást a szolgáltatás megszüntetésére.
A SZEI intézményvezetõje, mûszaki vezetõje és a pénzügyes munkatárs
– magukhoz véve a rendelkezésre álló dokumentumokat – azonnal
átmentek a TIGÁZ szentendrei kirendeltségére, ahol panaszt szándékoztak tenni az eljárás ellen. A TIGÁZ helyi kirendeltségének vezetõje belenézett számítógépébe és meggyõzõdött arról, hogy a SZEI nem
áll szerzõdéses kapcsolatban a TIGÁZ-zal. Ezt követõen azonnal utasítást adott a korábban megszüntetett szolgáltatás helyreállítására. 1
óra múlva ismét mûködött a fûtés a SZEI-ben. Szerencsére a gázellátás
kiesését a betegek nem érzékelték.

Pedagógiai szakmai nap
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása (DPÖTKT) pedagógiai szakmai napot szervezett november
28-án a Barcsay Jenõ Általános Iskolában, ahol számos érdeklõdõ
kísérte figyelemmel az elõadásokat. Elsõként dr. Dietz Ferenc polgármester, a DPÖTKT elnöke számolt be az új önkormányzati törvény
közoktatást érintõ szakaszairól, valamint a készülõ Köznevelési
Törvényrõl. Ezt követõen két elõadás hangzott el a problémás gyermekek pedagógiai ellátásának színvonalbeli növelésérõl, a tanulási,
magatartási problémákkal küzdõ gyermekek nehézségeirõl. Tölgyesi
Klára pedagógiai szaktanácsadó, Gordon-tréner az „Agresszív magatartás iskolai és óvodai közösségekben – tünetek és kezelési módok”
címmel, Móré Zsuzsa szervezetfejlesztõ szupervízor pedig „Mindent a
gyermekeinkért! Mi mindent a gyermekeinkért?” címmel tartott
elõadást.
A következõ szakmai napra január 11-én, 14 órakor kerül sor, ahol az
elõadó dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár lesz.

Pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzata „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás Szentendrén” tárgyban
közösségi értékhatárt elérõ, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A pályázaton való részvétel
részletes feltételeirõl az Európai Unió Hivatalos Lapjában
http://ted.europa.eu/ és a kapcsolattartónál kapnak tájékoztatást az érdeklõdõk.
A részvételi határidõ: 2012. január 30. 11 óra. Az elbírálás módja a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.) foglaltak
szerint. Az elbírálás szempontja: az összességében legelõnyösebb ajánlat.

A fenti ügy az alábbiak miatt felháborító:
1. A SZEI nem a TIGÁZ-zal, hanem a GDF SUEZ Energia Magyarország
Zrt.-vel áll földgáz kereskedelmi szerzõdéses kapcsolatban, akinek
határidõben fizeti a gázszámlákat. Legutóbb 2011 szeptemberében
történt egyeztetés, melynek során a SZEI fizetési gyakorlatát rendben
találták.
2. A TIGÁZ a szakemberei félrevezetõ információval jutottak be a SZEI
gázfogadóhelyiségbe, és sem idõt, sem lehetõséget nem adtak arra,
hogy a helyzetet intézkedésük elõtt a felek tisztázzák.
3. A földgázellátást egy napi 600 embert ellátó, a hozzá tartozó
régióban 75 000 ember egészségéért felelõs egészségügyi intézményben elõzetes értesítés és jogalap nélkül, télies idõszakban 0 Celsius
fokos külsõ hõmérsékletnél szüntette meg a TIGÁZ. Még katasztrófa
esetén is az egészségügyi intézmény az utolsó, akit kizárnak a
közmûellátásból, és az elsõk között van, ahol helyreállítják azt.

Az új önkormányzati törvényrõl
Dr. Dietz Ferenc polgármester, a TÖOSZ társelnökeként második alkalommal számolt be az MTV Ma reggel címû mûsorában a készülõ
önkormányzati törvény hatásaival kapcsolatos önkormányzati
álláspontról.

Egyeztetés kajak-kenu ügyben
Vaskuti István, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai alelnöke járt
Szentendrén azzal a céllal, hogy a településen mûködõ kajak-kenu
szövetségek jövõjérõl, az eddig elért eredményekrõl, valamint a jövõre
vonatkozó tervekrõl folytasson egyeztetést dr. Dietz Ferenc polgármesterrel.
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Részszempontok
Súlyszámok
Veszteségkiegyenlítés mértéke
(ár) bruttó HUF/negyedév
92
A vállalt kötbér mértéke
8
a) Járatkimaradás: (minimum 50 000 Ft/eset)
2
b) Járatkésés: (több mint 10 perc, min. 20 000 Ft/eset)
2
c) Jogos utaspanasz: (minimum 50 000 Ft/eset)
2
d) Utas jogos pótdíjazása
(ha az utas szabályszegése árbevétel kiesést is okozott)
(minimum 50 000 Ft/eset)
2
A pontozás alsó és felsõ határa: 1-100. A pontkiosztás módszere:
értékarányosítás
A részvételi dokumentáció beszerzésének határideje 2012. január 30., 11.00 óra. A dokumentációért fizetni kell. Ár 30 000 Ft, melyet Szentendre Város Önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú számlájára kell megfizetni.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A részvételi dokumentáció másra át nem ruházható. A részvételi dokumentáció a jelen
hirdetmény közzététele napjától a részvételi határidõ lejártának idõpontjáig, hétfõ-péntek
8.00-12.00 óráig, a részvételi határidõ lejárta napján 11.00 óráig 2000 Szentendre,
Városház tér 3. címen személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhetõ be. A részvételi
dokumentációt a doka@ph.szentendre.hu e-mailre küldött megkeresésben kell elõzetesen, lehetõleg legalább két munkanappal a kiváltás elõtt igényelni, amelyben személyes
átvétel esetén kérjük megadni annak pontos idõpontját. A részvételi dokumentáció
átvételekor az ellenérték megfizetését igazolni kell.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2012. február 16. 18.00 óra
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2012. február 27., 09.00 óra
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2012. március 1.
A szerzõdés idõtartama: 2012. március 1-2016. december 31. Felek megegyezése esetén
a közszolgáltatási szerzõdés idõtartama 2021. december 31-ig meghosszabbítható.
A www.szentendre.hu honlapon történõ közzététel napja: 2011. november 23.

Kapcsolattartó: dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
e-mail: doka@ph.szentendre.hu, tel: 06/26-503-341
mobil: 06/20-980-90-71, fax: 06/26-310-726

VÁROS

Közmeghallgatás
Kedden tartotta az önkormányzat
szokásos második félévi közmeghallgatását a Városháza dísztermében. Az esemény dr. Dietz
Ferenc polgármester évértékelõ
beszámolójával vette kezdetét,
amelyben az önkormányzat beruházásai, anyagi helyzete és
nehézségei mellett egy új, az
egész lakosságot érintõ városi
összefogást kitûzõ programról is
szó esett.
A beszámolót követõen Vilsitz
Antal a Rákóczi utca köztisztasági problémáira, a szeméttárolók
hiányára hívta fel a figyelmet,
valamint a Rákóczi iskola homlokzatának balesetveszélyes állapotára. Ocskay Gábor mûszaki
ellenõr elmondta, hogy a homlokzaton a veszélyelhárítást elvégezték, de a munkát még nem vették át a kivitelezõtõl.

Magyarországon az elsõk között –
infokommunikációs eszközöket
szerelnek fel a belvárosban, hogy
a turisták okostelefonjaikon keresztül is tájékozódhassanak a
város legfontosabb nevezetességeirõl. A Földhivatal volt épületének kapcsán elmondta, hogy a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága az épületet egymilliárd Ftból újítja meg: 2012 végére az
utcafronti rész, 2013 végére pedig
az egész épület átalakítása befejezõdik.
Az utóbbi évek közmeghallgatásainak állandó „fõszereplõje”,
Doór Ferenc javasolta, hogy belvárosban a keskeny utca és járdaszélesség miatt egyedi elbírálást vezessenek be, mert lehetetlen betartani a szabályokat, és
nehezményezte az Iskola utca
egyirányúsítását. Szerinte a bel-

nyitva tartás miatt, példaként
említette a háziorvosi rendelést
is. Hozzátette, hogy a Vásárhelyi
Pál utcában a csõtörések miatt
már alig lehet közlekedni, a
Szentlászlói úton sem állították
vissza az eredeti állapotot egy
csõtörés után, az Izbégi iskola
után már nincs híd a Bükköspatakon, a temetõ lépcsõjénél
pedig nincs korlát. Kérte a képviselõket, hogy ne emeljék meg az
ebadót, mert sok idõs ember a biztonsága érdekében tart kutyát.
Dr. Pázmány Annamária, a szakrendelõ igazgató fõorvosa elmondta, hogy tervezik a mentõszolgálat és az orvosi ügyelet
összevonását, így 24 órában
megoldott lenne az ügyelet. A
DMRV képviselõje ígéretet tett a
csõtörés utáni állapotok helyreállítására.

A panaszok mellett elhangzott
egy pozitív észrevétel: az egyik
felszólaló megdicsérte a Fõ tér
szép adventi díszítését.

Prohászka Tiborné szerint a
köztemetõben a ravatalozó elé
elõtetõt kellene építeni, valamint
felhívta a figyelmet egyes utcák
kaotikus házszámozására, amelyet a népszámlálói munkája során tapasztalt. Észrevételeit többen is megerõsítették, különösen
a Sztaravodai úttal kapcsolatban.
Dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ ígéretet tett, hogy hatósági
úton megkezdik a rendbetételét.
Szente Jánosné a Bükkös-híd
alatti átjáró lépcsõjének rossz
állapotára hívta fel a figyelmet,
valamint javasolta, hogy a Római
sánc út óriási forgalma miatt a
Kun és Mathiász utcák között
jelöljenek ki gyalogátkelõhelyet.
Kun Csaba képviselõ elmondta,
hogy a zebra szükségességét õ is
felvetette a közlekedési munkacsoportban, és már kértek hatósági állásfoglalást a megvalósításához.
Egy pismányi lakos nehezményezte, hogy az újonnan beköltözõk
kiirtják a növényzetet, ami gátolja
a természetes vízelvezetést, gyakori a petárdázás és sok a szemét.
Megemlítette, hogy a városban
sokkal több tájékoztató táblára
lenne szükség, különösen a Hévállomás környékén. Felhívta a
figyelmet a Földhivatal régi épületének egyre romló állapotára is.
A polgármester tájékoztatta a
jelenlevõket, hogy hamarosan –

milyen adókat vonnak el központilag az oktatás és a megyei rendszer átalakítása miatt – ellentételezésként lehetõség lesz települési adók bevezetésére.
• A V8 veszteséges mûködésével
kapcsolatban a polgármester
elmondta, hogy az uszoda évi 300
millió Ft-ba kerül a városnak, ami
a lízingdíjból és a mûködési
hiányból tevõdik össze. Január 1jétõl új üzemeltetõ veszi át az
intézményt, amely évi 130 millió
Ft megtakarítást jelent.
• A köztisztasággal kapcsolatos
felvetésekre Somogyi Zsolt, a VSZ
Zrt. vezérigazgatója elmondta,
hogy felmérésük szerint 250 ingatlantulajdonosnak nincsen a
céggel szerzõdése, tehát ennyien
nem fizetnek szemétszállítási
díjat, a hiányt hamarosan pótolják.

Vitafórum Szentendrén

városrehabilitáció során beépített
utcalezáró hasábok túl alacsonyak, balesetveszélyesek. Hidegkuti Gergely és Tolonics Gyula
képviselõk az Iskola utca egyirányúsításának
helyességét
számadatokkal igazolták: a
felmérések szerint reggel 7.10 és
7.50 között a korábbi 250 autó
helyett (ami megfelel az M6-os
forgalmának) most 60 autó halad
el. A belvárosrehab kapcsán dr.
Filó András elmondta, hogy igazságügyi szakértõt kértek fel a belváros-rehabilitációban érintett
utak burkolási minõségének ellenõrzésére, várják az állásfoglalást.
Egy izbégi lakos azt panaszolta,
hogy akik munkából csak este
érnek haza, már nem tudják elintézni a különféle intézményekben
ügyes-bajos dolgaikat a szûkös

Felmerült egyéb
kérdések és válaszok
• A hamarosan induló pismányi
csatornázás kapcsán – melyhez a
szigeti települések is csatlakoznak – a DMRV képviselõje elmondta, hogy már megkezdték a
szennyvízelvezetõ-rendszer kapacitásbõvítését.
• Többen javasolták, hogy a
hivatalban kiadott behajtásai
engedélyek adatbázisát küldjék el
a rendõrségnek és a közterületfelügyeletnek is az igazságtalan
büntetések elkerülése érdekében.
• Mint kiderült, rémhírek keringenek a városban a helyi adók
emelésének mértékérõl. A polgármester megnyugtatta a jelenlévõket, hogy az építményadó
mértékén idén decemberben nem
változtatnak, azt pedig egyelõre
nem lehet tudni, hogy jövõre

A Nemzeti Fenntartható Fejlõdési
Keretstratégia szakmai szövegtervezete – a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanácson keresztül –
tavasszal kerül a parlament elé
végsõ vitára. Mivel a parlamentben ülésezõ Tanács tagjainak –
szakszervezetek, akadémikusok,
egyházak, gazdasági kamarák,
parlamenti pártok képviselõcsoportjai, szövetségek – célja, hogy
minél több civilt, szervezetet,
érdekképviselet valamint tudományos mûhelyt bevonjanak a Keretstratégia megalkotásába, november 30-ig nyilvános vitára bocsátották a már meglévõ anyagot.
Szentendrén – amely város eredetileg nem szerepelt a meghirdetett
helyszínek között, de a téma iránt
való elkötelezettség miatt fontosnak tartották a tervezet megvitatását – november 28-án, a Polgármesteri Hivatal dísztermében
került sor nyilvános egyeztetésre,
ahol dr. Dietz Ferenc köszöntõje
után dr. Bartus Gábor, az NFFT
titkára tartott elõadást.
Dr. Dietz Ferenc tanácstagként
külön kiemelte, hogy térségünkben nagy szerepe van a civilszervezeteknek, és ez, valamint a
téma fontossága tette lehetõvé,
hogy városunkban is nyílt vitafórumot szervezzenek.
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Dunán innen, Dunán túl
FARKAS ANNAMÁRIA
ELSÕ LEMEZBEMUTATÓJA
A VÁROSHÁZÁN

Eddig csak színpadon csodálhattuk, most már
otthonunkban is hallgathatjuk Farkas
Annamária népdalénekes gyönyörû énekhangját, hiszen végre megvalósult egy régen
dédelgetett álma: a napokban jelent meg
Dunazug Együttessel közösen kiadott elsõ
szólólemeze Dunán innen, Dunán túl címmel.
Ezzel a hét éve alakult, elsõsorban térségi
táncházi zenekarként ismert Dunazug együttes
tagjainak és Nagy Koppánynak az álma is
valóra vált: sikerült hét év „termését” összegyûjteni és egy lemezen bemutatni.
A karácsonyi ajándéknak is méltó album egyik
különlegessége, hogy a Kárpát-medence
tájainak lírai és vidám dalaiból készült népdalválogatás felöleli az adventtõl vízkeresztig
tartó ünnepkört, 13 dal csendül fel olyan
neves vendégmûvészek közremûködésével,
mint Ökrös Csaba, Juhász Zoltán, valamint
Annamari felkérte egy közös éneklésre a
pomázi Csutkababák énekegyüttest is. A lemez meglepetése egy vers, mely Juhász Károly
elõadásában szólal meg.

17 év, 17 hangszer. A 17-es szám jelképes: a
felcsendülõ dalokból készült válogatás méltó
összefoglalása Annamária 17 éves énekesi
pályafutásának és a zenekar énekeseként
eltöltött hét évének. A fotókkal gazdagon
illusztrált színvonalas lemez másik különlegessége, hogy nemcsak egy szimpla CD-rõl
van szó, hanem egy olyan kis könyvecskérõl,
mely magyar és angol nyelven mutatja be az
együttest, Annamária énekesi pályáját, és
igazi kuriózumként a lemezen szereplõ 13 dal
kultúrtörténeti, néprajzi hátterét, a 17 hangszer eredetét, származási helyét, használatát.
Az album dalai elrepítenek bennünket somogyi tájakra, tiszai, nyírségi vidékekre, az
Alföldre, de Moldva, Gyimes, Kalotaszeg és a
Mezõség szerelmes, vagy édes-bús, hazaszeretetrõl, lélektõl lélekig ható emberi
érzésekrõl szóló újra felfedezett világába.
Személyes találkozásunk alkalmával Annamária elmondta, hogy a lemez elsõsorban
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családi vállalkozásban jelent meg, és külön
köszönetét fejezi ki városunk polgármesterének, aki jelentõsen támogatta ezt a kezdeményezést.
Aki szeretne magának szerezni egy kellemes
adventi vasárnapot, hallgassa meg élõben
Farkas Annamáriát és a Dunazug Együttest.
Szentendrén az elsõ lemezbemutató koncert
december 11-én vasárnap 17 órakor lesz a
Városháza dísztermében. A CD a helyszínen
megvásárolható 2500 Ft-ért.
A koncertekrõl, az együttesrõl és Annamáriáról további információ olvasható az alábbi
honlapokon:
www.farkasannamaria.hu,
www.dunazug.hu.
(DÉCSÉ)

POSTALÁDA
Kedves Zakar Katalin Igazgató Asszony!
Köszönjük a János vitéz remek
újra álmodását. A Pest Megyei
Könyvtár színháztermének zsúfolt
nézõterérõl a szûnni nem akaró
taps is ezt a köszönetet jelezte.
Mióta újra hallottam és láttam,
sokat gondolkoztam Petõfi Sándor – Heltai Jenõ
– Kacsóh Pongrác – Rozsos István népszerû
meséjének, daljátékának mai aktualitásán. A
frissen végzett orvos rezidensek járnak a fejemben: maradni, nyomorogni, vagy engedni a
csábításnak, és menni Nyugatra. Egybevetem a
János vitézi ragaszkodással. A felkínált francia
gazdagság csábító ereje ellenére a mégis hazatérés, a szülõföldhöz való szívet szorongató
kötõdést boncolgatom.
Hiszem, hogy mese, ének és muzsika formájában
is lehet csepegtetni a kis öt-hat évesek tudatába
a honszeretetet. Ezt tették a Vujicsics Zeneiskola
muzsikáló tanárai, az Operaház énekesei és a
nagy mesemondó, Rozsos nagyapó. A kisemberek
fantáziáját tovább repítette, Jankovics Marcell
rajzainak kivetített szépsége.
Hatéves keresztfiunk szûkszavúan foglalta össze
véleményét: nagyon tetszett. De asztalhoz ülve,
huszárokat rajzolt és azt dúdolgatta közben:
„Kukorica közt születtem, ott szettek föl
engem…”
Sokan tértek úgy haza, hogy Rozsos nagyapót
szeretnék újra hallani az esti ágyba fekvéskor is.
Szeretettel:
J+N

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
Takács Attila
2011. november 15-én,
életének 65. évében elhunyt.
Hamvait a római katolikus
szertartás szerint helyezzük örök
nyugalomra Szentendrén,
a Sziget u. 6. szám alatti
házunk kertjében december 3-án,
10 órakor.
A szertartáson egy szál fehér virággal
emlékezünk.
A gyászoló család
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A zeneiskola
büszkeségei
Akik ott voltak november 26-án a Városházán
megrendezett Levente Gálán, és hallhatták az In
Medias Brass koncertjét, azok valami egészen
különleges élmény részesei lehettek. A Vujicsics
Tihamér Zeneiskola egyik tanára, Kresz Richárd
tagja az együttesnek, melynek sikertörténete
egyedülálló. Megalakulásuk óta hihetetlen díjesõ
kíséri mûködésüket.
2010. augusztus
Dél-Korea, VI. Jeju Nemzetközi Rézfúvós
Verseny: I. díj kamarazene, és kürt, harsona,
tuba szólóhangszeres kategóriákban
2010. november
Passau, Nemzetközi Rézfúvós Kamarazenei
Verseny: I. díj
2011. április
Stanjel (Szlovénia), „Svirel” Nemzetközi Zenei
Verseny: I. díj és különdíj
2011. május
Osaka, Nemzetközi Kamarazenei Verseny: II. díj
2011. október
Chieri (Olaszország), Fiatal Elõadómûvészek
Nemzetközi Zenei Versenye: I. díj
2011. január
Genfi Rézfúvós Fesztivál nyitókoncertjét adták
Kresz Richárd (trombita), Nagy Antal Endre
(trombita), Benyus János (kürt), Stürzenbaum
Róbert (harsona), ifj. Bazsinka József (tuba)
november 25-én vehette át a Príma Junior Díjat,
melyet nem érdemtelenül kaptak! Ritkán hallani
ilyen tökéletes együttmuzsikálást. Náluk minden
együtt van: a tehetség, a szorgalom és az akarat.
Túl azon, hogy mindegyikük szólóhangszerén is
kivételesen tehetséges, a közös cél, az egymásra
figyelés hihetetlenül emberivé varázsolja a produkciót. Nem beszélve arról, hogy hallgatóként
úgy tûnik, mintha a muzsikálás a világ legegyszerûbb dolga lenne. Olyan könnyedséggel
szólaltatják meg hangszereiket, ami egyértelmûen jelzi, hogy a technikai nehézségeken
már régen túlléptek.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2011-es
Prima Junior Díj Kresz Richárd mellett több
szálon is érinti iskolánkat. A díjazottak között
van volt növendékünk, jelenlegi népi ének
tanárunk, Tímár Sára, egykori növendékeink,
Eredics Salamon és Wagner Csaba, és volt népi
hegedû tanárunk, Nyitrai Tamás is. Gratulálunk
nekik!
Reméljük, a díj elõrevetíti egész életükön át
kitartó szakmai sikereiket!

VÁROS

Az új Ferenczy Múzeum
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága történetének egyik legjelentõsebb eseményéhez
érkezett: megkezdõdik az új Ferenczy Múzeum kivitelezése. A megújulást – többek között –
támogató KMOP-3.1.1/C-09-2009-0010 pályázat projektnyitó rendezvényt október 27-én a
Szépmûvészeti Múzeum Barokk termében tartották meg.

A

rendszerváltozást követõen a Szerb Ortodox Egyház
visszaigényelte egykori tanítóképzõjét, mely 1951 óta a
Ferenczy Károly Múzeumnak,
majd a modern szárnnyal bõvítve
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának nyújtott otthont. Az
épületben mûködtetett funkciók
kiváltására számos terv jött létre,
végül 2007-ben Pest megye és a
szentendrei önkormányzat megállapodott abban, hogy a Kossuth
Lajos utcán álló egykori Pajorkúria emeletes épülete a belsõ
udvarral reprezentatív módon
szolgálhatja a múzeumi célokat.
A tervek szerint az épület utcai
homlokzata maradéktalanul helyreállítva megõrzi jelenlegi karakterét, déli, tornácos bejárata
visszanyeri eredeti szépségét. A
belsõ udvari térben jelentõs változások lesznek. Az északi és déli
szárnyat egy újonnan épülõ, egyszintes, nyugati szárny köti majd
össze. A déli szárny udvari homlokzata elõrehozott üveg függönyfalat kap. A keleti szárnyon falbontással helyreállítják a földszint eredeti, tornácos homlokzatát, visszautalva az épület keletkezési korának klasszicista stílusára.

A XXI. századi
követelmények tükrében
A megvalósuló beruházásnak és
teljes akadálymentesítésnek köszönhetõen a mozgáskorlátozott
látogatók is megtekinthetik az
épületben bemutatott kiállításokat
a pincétõl a tetõtérig. Az épület
fûtését környezetbarát, geotermikus energiát hasznosító kazánok segítségével is biztosítják. A
kiállítótereket és raktártereket
minden mûtárgyvédelmi elõírásnak megfelelõ hûtõ-fûtõ klímaberendezéssel látják el, mely biztosítja az állandó páratartalmat is.
A biztonságtechnikát szem elõtt
tartva a mechanikus védelmen túl
kamerarendszerrel kiegészített
riasztórendszerrel, valamint a kollégák szabad mozgását biztosító
elektronikus beléptetõ-rendszerrel
is felszerelik az épületet.

Az épületet a Pajor
családtól a szentendrei
Református Gimnázium
kapta meg, és leánykollégiumot tartott fenn
benne. 1945-tõl, az államosítás után rövid ideig a helyi
rendõrség használta.
Az 50-es évektõl a 2000-es
évek közepéig a Szentendrei
Járási Földhivatal mûködött
itt. Ezután mintegy három
éven keresztül a szentendrei
AGY Iskola képzõmûvészeti
szakiskolája oktatási
tevékenységet folytatott
benne.

A Ferenczy család állandó
kiállítása
A Ferenczyek egy újfajta, a
mûvészet öntörvényét s esztétikai
értékeit mindenki felett tisztelõ
alkotói gondolkodásmód képviselõi. Az édesapa, Ferenczy Károly és 1890-ben Szentendrén
született ikergyermekei, Béni és
Noémi kiemelkedõ értékû alkotásokban valósították meg ezt a
szemléletet a magyar mûvészetben. 1973-ban Ferenczy Béni hagyatékából került a múzeum birtokába a közel 2000 mûtárgyat
számláló kollekció: festmények,
grafikák, szobrok, érmék. Az
alapvetõen kronologikusan felépített kiállítás új tematikus egységgel gyarapodik, amely a Ferenczy család történetét mutatja be.

Az „alapítók” állandó
kiállítása
1926-ban alapította meg a Szentendrei Mûvésztelepet a ma már
Alapító Nyolcaknak is nevezett
nyolc fiatal festõmûvész: Bánáti
Sverák József, Bánovszky Miklós,
Heintz Henrik, Jeges Ernõ, Onódi
Béla, Paizs Goebel Jenõ, Pándy
Lajos és Rozgonyi László. A mûvésztelep induláskor a plein air
naturalizmust képviselõ, a modern magyar mûvészet bölcsõjeként számon tartott nagybányai
mûvésztelep hagyományát kívánták folytatni.
A jól áttekinthetõ, elsõsorban
tájképeket, de mellette egyéb
stílustörekvéseket is reprezentáló

válogatás elsõsorban az alapító
tagok munkásságára koncentrál.
Az emeleti teremsor északi szárnyában elhelyezett kiállításon a
letelepedés éveinek hangulatát, a
mûvésztelep megalapításának körülményeit és az alapító tagok
szentendrei kötõdésû munkásságát mutatják be.

kiállításai. Emellett kitekintést
kapunk az idõközben megjelenõ
Marosvásárhelyi Mûhely mûvészeinek, valamint a Szentendrén
élõ szobrászok munkásságára is.
Az állandó kiállítás megrendezésével régi elképzelés válik most
valóra: végre együtt látható
Szentendre képzõmûvészete a
mûvésztelep
megalapításától
kezdve a legfrissebb szemléletû
alkotásig.

Látványraktár
A látványraktárban a múzeum
egy másik fontos tevékenységi
körét is bemutatják: a gyûjtemény
gyarapítását. A múzeumba kerülõ
mûtárgyak sokszor éveket várnak
a raktárban. Ez a várakozási idõ
rövidül le azzal, hogy a gyûjteményezés során múzeumba került mûtárgyakat ebben a térben
helyezik el a gyûjteménygyarapítási koncepció kíséretében.
A Pajor-ház hatalmas pincéjében
két régészeti kiállítást nyitnak
meg: az eddig szabadtéri lapidáriumként mûködõ Római Kõtár
köveit bõvebb tájékoztatással ellátva, illetve a pilisszentkereszti
ciszterci apátság eddig raktárban
pihenõ gótikus kõemlékeit.

Mûvek, mûvészek
Szentendrén

Könyvtár

A mûvésztelep megalapításától
kezdve folyamatosan érkeztek
Szentendrére festõmûvészek, az
utolsó nagy betelepülést az alternatív, neoavantgárd törekvéseket
képviselõ Vajda Lajos Stúdió
1972-ben történõ létrehozása
ösztönözte.
A régi épületszárny földszintjén
elhelyezkedõ, öt egymásba nyíló
utcai teremsort elfoglaló kiállítás
elsõ szakasza a két világháború
közötti idõszak szentendrei mûvészetét mutatja be. Olyan kimagasló egyéni teljesítmények jelzik
az ekkor kibontakozó mûvészeti
törekvéseket, mint Barcsay Jenõé,
Korniss Dezsõé és Vajda Lajosé.
A kiállítás második szakasza az
1945 utáni újrakezdés idõszakát,
az Európai Iskola szentendrei
mûvészeinek munkásságát és a
városban lezajló szervezeti keretek átalakulását is érinti: átrendezõdik a Szentendrei (Régi) Mûvésztelepén alkotók összetétele,
1969-ben pedig átadják a Kálvária úti Új Mûvésztelep mûtermeit, és megkezdõdnek a fiatal,
alternatív mûvészek szabadtéri

Soproni Sándor, az elsõ múzeumvezetõ fontosnak tartotta, hogy a
múzeum szakembereinek jól
mûködõ könyvtár is rendelkezésükre álljon, ezért párhuzamosan fejlesztette a múzeummal.
A könyvtár elsõsorban régészeti,
néprajzi, képzõmûvészeti és történelmi tárgyú szakirodalmakat
vásárolt. 1972-ben a PMMI elindította tudományos évkönyvét, a
Studia Comitatensiát, majd egyre
nagyobb számban jelentette meg
a kiállítási katalógusait is. Az
évkönyv és a katalógusok megjelenése lehetõvé tette, hogy kiadványcsere-kapcsolat alakuljon ki
a Ferenczy Múzeum és az ország
nagyobb múzeumai, valamint
160 külföldi múzeum és intézet
között. A könyvtár gyûjteménye
mára 21 ezer könyv és több mint
10 ezer folyóirat. A Pajor-kúriába
költözés után jelentõsen bõvülnek
a könyvtári szolgáltatások: az új
épületben a szakkönyvtárat nyilvánossá teszik, és a TÁMOP pályázatnak köszönhetõen a katalógusok online módon is elérhetõvé
válnak.
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Szentendrére érkezik a Paksi Atomerõmû kamionja
Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi
Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, aki meglátogatja a Paksi Atomerõmû interaktív kiállítását december
8-án, 9-én vagy 12-én 8-12 és
13-17 óra között a Paprikabíró utcai nagyparkolóban.
Csoportos jelentkezés, érdeklõdés: Papp Ildikó: 06-30-8347468, 06-1-3292763, e-mail:
ildiko.papp@mahirkiall.

Williams® ÉletKészségek tréning kamaszoknak
A Nyitott Kör – Nyitott közösségek TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0008 pályázat
keretében kamaszoknak szóló tanfolyamot indítunk.
A program célja
A 20 órás, speciálisan 14-18 éves korosztályra tervezett tréning során olyan társas
készségeket tanítunk meg, melyek segítik a fiatalokat a mindennapos helyzetek
hatékony megoldásában: a program elsõsorban a düh, a stressz és a konfliktusok
kezelésére, valamint a kamaszokra jellemzõ kapcsolatkialakítási és -fenntartási
nehézségek megoldására fókuszál;
A fiatalok társas sikeressége jó hatással van a tanulmányi eredményükre,
közérzetükre, megóvja õket az elmagányosodástól, a drogok és más veszélyeztetõ
magatartás felé fordulástól.
A tréning január 10-tõl 6 héten át heti 1 alkalommal 3 tanórában kerül
megszervezésre a Rákóczi Iskolában (kedd vagy csütörtök 14.30-17.00).
Létszám: legalább 6 fõ, legfeljebb 12 fõ. Jelentkezni az info@nyitottkor.hu címen,
illetve a 70/944-55-85 telefonszámon lehet december 23-ig.
A tréningen való részvétel feltétele 6 000 Ft regisztráció befizetése (alkalmanként
1000 Ft), melyet a rendszeres résztvevõk a program végén visszakapnak.
További információ:
http://www.stresszmester.hu/Szolgaltatasok/Stresszkezeles.html

JÓGA
KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
1000 Ft/alkalom
MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net
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A fesztivál után sem állt meg az élet...
TESTVÉRVÁROSI ÉS NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATAINK

A European Peoples’ Festival zárása óta már több mint három hónap telt el. Kipihentük a
szervezés fáradalmait, kicsit lazítottunk, és további rendezvényeken, programokon vettünk,
illetve veszünk részt. Errõl a pár hónapról szeretnénk tájékoztatást adni.
Angol testvérvárosaink Huntingdon/Godmanchester 2011.
szeptember 23-26. között ünnepelte a németországi Wertheimmel kötött testvérvárosi kapcsolatának 30 éves évfordulóját,
ebbõl az alkalomból a testvérvárosokból protokoll és civil vendégeket hívtak. Wertheimbõl sok
vendég, régi barát érkezett, hiszen az õ közös születésnapjukat
ünnepeltük, Salon de Provenceból és Gubbióból is jöttek néhányan, mi szentendreiek nyolc
fõvel képviseltük városunkat az
ünnepségen: a városvezetést dr.
Dietz Ferenc polgármester és
felesége, egyesületünket pedig
hat fõ. Barátoknál, ismerõsöknél
laktunk, kiváló ellátásban volt
részünk, igazán nagyon jól
éreztük magunkat a profi módon
megszervezett
programokon,
mely szombat délután mindkét
városban faültetéssel kezdõdött,
majd este a hivatalos köszöntõk
után zenés, táncos „bulival” folytatódott. Vasárnap kiránduláson
vettünk részt, egy középkori várat, Warwick-ot tekintettük meg.
Hétfõn élményekkel telten tértünk
haza.
Október 14-16. között egyesületünkbõl ketten, Jolanda Willemse
és Nyitrai Zsuzsa részt vett a
dániai Frederikssundban a 2012.
évi European Peoples’ Festival
elõkészítõ megbeszélésén. A kisváros Koppenhágától mintegy 40
kilométerre van egy öböl partján.

melyre meghívták a testvérvárosokat is. A vásár helyszíne a
történelmi belvárosban elhelyezkedõ Marktplatz. A vásárra
Szentendre képviseletében egyesületünkbõl Kállay Péter, Nyitrai
Zsuzsa és Krizbainé Szabó Éva
utazik ki. Az árukészletet a PilisDunakanyar Kistérség helyi termékeibõl állítjuk össze, a helyi
termelõk körében az áru adásának lehetõségét már hetekkel
ezelõtt meghirdettük. A mai napig
12 helyi termelõ/alkotó küldte
meg jelentkezését, élelmiszer- és
kézmûves-, illetve iparmûvészeti
termékekkel: lekvár, szörp, bor,
sajt, kerámia, szõttesek, textil
táskák, fajátékok, üvegmécsek
stb. A vásár ismét kiváló lehetõséget kínál arra, hogy helyi
termékeinket bemutassuk és értékesítsük a német, illetve az
európai közönségnek. A helyi termékek Wertheimbe szállítását az
Opel Gombos Kft. támogatja.

Huntingdon, Godmanchester és Wertheim polgármestere fát ültet

Érdekessége, hogy itt található
egy viking skanzen, mely bemutatja a hajdan ott lakók életét,
szokásait. A jól elõkészített összejövetelen dán barátaink ismertették a jövõ évi fesztivál programját, majd végigjártuk a rendezvényhelyszíneket is. A programban néhány újítást terveznek,
így új sportágként lesz kézilabda
és röplabda, marad a foci, de
lesznek viking sportjátékok is. A
kulturális kompetencia a festés és
a fotó, a gasztronómiai program
során minden nemzet saját ételspecialitását készítheti el és kóstoltathatja a résztvevõkkel. A
2012. évi EPF idõpontja július 2128., a részvétel során az egyesületi munkánkban is résztvevõ
szentendreiekre számítunk.

Német testvérvárosunkban, Wertheimben december 9-11. között
szervezik a Karácsonyi Vásárt,

NYITRAI ZSUZSA
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387
Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé
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Koszorúzás emlékkoncerttel

November 20-án 15 órakor pergõdob kíséretével, õstárogatós fanfárok jelezték egy jeles esemény
kezdetét a szentendrei Dumtsa Jenõ utca 10. számú ház, a Barcsay
Múzeum elõtt. Az épület Stéger
Xavér Ferenc operaénekesé volt –
olvasható a ház falán elhelyezett
emléktáblán. A nagy énekes a
szentendrei Kálvária temetõben
nyugszik.
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatala, dr. Dietz Ferenc polgármester és a Pro Musica Antiqua Hungarica Egyesület rövid
ünnepséggel emlékezett meg a

világhírû tenor-fenomén halálának 100. évfordulójáról. Minthogy a fiatal Stéger Xavér Ferenc
gyógyszerésztanonc éveit Esztergomban töltötte, rövid életrajzát
az esztergomi Ferences Gimnázium énektanárától, Pálmai
Árpádtól hallhattuk, aki Esztergom város polgárainak üdvözletét
is tolmácsolta egyben. Közben az
új-régi Fõ utcánkon a tömeg nõttön-nõtt.
Dr. Török Balázs alpolgármester
úr ünnepi beszédében kiemelte a
régi és a mai mûvészet és a mûvészek kellõ támogatásának
szükségességét, s õ helyezhette el
elsõnek koszorúját az emléktábla
alá Dala-Nagy Katalin, a Polgármesteri Hivatal közmûvelõdési
referense jelenlétében. Az alpolgármester külön kiemelte az új
tábla készítését, köszönetet
mondva Papp Lajos kõfaragó
mesternek a szép és ízléses
alkotásáért, melyet társadalmi
munkában ajánlott fel.
A Pro Musica Antiqua Egyesület
fanfárjai szárnyalásának köze-

pette L. Kecskés András lantos,
érdemes mûvész helyezte el – számos egyesületi tag jelenlétében –
az emlékezés koszorúját. A
kegyeleti rítus befejezésekor a
magyar himnusz hangzott el,
melyet Kálmán Antal dömösi
plébános kísért trombitán. Pár
órával késõbb, a szürkületben,
mint csillagfények, már több
tucat mécses jelezte a hálás szentendreiek emlékezetét.
Az utcai megemlékezést két házzal arrébb, a Kecskés Együttes
próbatermében emlékkoncert követte, melynek alapjául Stéger
Xavér Ferenc mûvészi életútjának
fontosabb állomásai szolgáltak.
Így hangozhattak föl a szentendrei dalmát énekek Lindner Zsófia
népdalénekes, népmûvész elõadásában gitárok és furulyák
kíséretében (Bernáth Tibor, Molnár Péter, Lévai Péter, Kecskés
Péter, Bartha Anna és L. Kecskés
András). Ezt követte a horvát Ivan
Lucaèiè kantátája, majd egy
Horvatski ples címû dudaszóló.

Ugyanis Stéger énekelte a horvátok nemzeti operájának fõszerepét 1846-ban. Németországi és
ausztriai tartózkodására egy
Mozart bordal kánonjával emlékeztek az elõadók. A kolozsvári
operában mûvészi munkával
eltöltött idejét Petõfi Szeptember
végén címû éneke jelezte, melynek dallamát L. Kecskés András
szerezte.
Minthogy hõstenorunk Erkel
Ferenc dalainak terjesztõje is volt,
a budapesti Nemzeti Színházi
mûködésének 1848-49-es emlékére a Bánk Bán címû operából a
Hazám, hazám áriát hallhatták a
megjelentek. Ráadásként a szöveges Rákóczi-induló hangzott
föl, melyet maga Stéger is számos
alkalommal vitt sikerre. Mindkét
éneket Pálmai Árpád adta elõ.
Nagyon várjuk a fiatalokat és a
kedves szülõket, hogy a szombat
délutánonkénti – most már harmadik éve állandósult – koncerteket minél többen látogassák,
és kísérjék figyelemmel a Pro
Musica Antiqua Egyesület hézagpótló mûsorait.
- KÉS -

Erzsébet–Katalin-bál
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság az Erzsébet–Katalin bálját mindegy 150-160 tag és vendég részvételével a
HEMO-ban rendezte meg november 19-én. A jó hangulatot a háromtagú Silver Boys együttes szolgáltatta.

40 órás gépírás tanfolyam felnõtteknek
Január 10-tõl 40 órás gépírás tanfolyam indul felnõttek részére.
A tanfolyam június közepéig tart. A résztvevõk elsajátíthatják a tízujjas
vakírást. A képzés legalább 6 fõ jelentkezése esetén indul,
és legfeljebb 15 fõ részvételére van lehetõség.
A tanfolyam idõpontja: kedd 17.00-18.30
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
A képzés díja: 22 000 Ft
A tanfolyam végén tanúsítványt adunk a képzés elvégzésérõl.
Nem akkreditált képzés.
Jelentkezni december 23-ig lehet a +3670/944-55-85 telefonszámon,
vagy az info@nyitottkor.hu e-mail címen.

Prohászka Tiborné elnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket, külön
tisztelettel a szórakozást biztosító HEMO új vezetõjét, Máténé
Aranykovács Andreát, és az önkormányzat részérõl Dicsõ Zoltánt,
Pannónia-telep képviselõjét. Reményét fejezte ki a tagság nevében,
hogy nem zár be a HEMO, ahol az elmúlt 50-60 évben már a szüleink
is nagyszabású rendezvényeken vettek részt (Vöröskeresztes-,
Népfront-, Kisiparos-bál stb. és esküvõkön). Nincs a városnak olyan
épülete, ahol ilyen színvonalas, nagyszabású rendezvényeket lehetne
tartani, és a HEMO ezeknek a városi rendezvényeknek helyet biztosított. A köszöntõ után a „Gyökerek” férfi tagjai virággal köszöntötték a
megjelent Erzsébeteket és a Katalinokat, s aztán jót mulattunk hajnal
kettõig.
Köszönet a HEMO-nak.
ELNÖKSÉG
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Adventi krumpliebéd

Angyalmamák

Szeretettel hívunk és várunk minden segíteni
szándékozót az idén ismét megrendezésre kerülõ
adventi krumpliebédünkre, melyet december 18-án,
vasárnap 11 órától 14 óráig tartunk a központi
ebédlõben (Bajcsy-Zs. u. 6.). Ezen a rendezvényen
minden kedves vendégünket meghívjuk egy adag
héjában fõtt krumplira, melyhez mi adunk vajat, teát,
ásványvizet. Ha valaki egyebet is kíván fogyasztani
hozzá – pl. szalonna, sajt, bor vagy bármi –, azt magának kell hoznia. Cserébe azt kérjük, hogy az aznapi
vasárnapi ebédre szánt pénzt az ott kihelyezett
perselybe dobja be. Az így összegyûlt adományt a
szentendrei rászorulók tûzifa és egyéb támogatására
költjük.

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

Mindenkit szeretettel hívunk erre a jó hangulatú, de
egyúttal nemes célú összejövetelre.
A szervezõk nevében
TOLONICS GYULA képviselõ

Üdvözlettel:

Adventi levél 2011.

I

smét itt van az advent. Ismét
megszületik a remény, sõt a
bizonyosság. Embernek a hit
általi örök élet, nemzetnek a megmaradás – hit által szerzett küzdõképességre alapozott – erõs
reménysége. És szól az Ige és figyelmeztet. Lásd a titkot, a bûneid miatt elõled rejtõzködõt, azt,
amelyik egyszer már testet öltött
és most is veled van, csak bûneid
hályoga eltakarja szemeid elõl.
Lássad az Urat!
Az Õ kegyelmébõl küldhetem immáron fél évszázada Tinéktek
adventi leveleimet s ez évben sem
az egyének, hanem a nemzet
érdekei mozgatják meg évvégi
összegzést óhajtó gondolataimat.
A közösség érdekei, azé a közösségé, amelynek földi ésszel szinte
elképzelhetetlen igazságtalanságokat kellett elszenvednie. Olyanokat, amelyeknek puszta felidézése, sõt, amelyek következményeinek naponta megélt megaláztatásai is elemi felháborodást
ébresztve pusztítják Trianon óta
sebzett lelkünket. Nevezték ezért
már hazánkat népek Krisztusának, bár ezt már elõbb kivívta
magának a lengyelség, s éppen az
õ példájuk mutatja, hogy a legnagyobb mélységekbõl is lehet
talpra állás.
Advent azonban ismét csak üzen.
Várakozásban születõ, várakozásban nevelkedett, várakozásban megõszült korosztályoknak
üzen. Vegyétek észre az Urat,
higgyétek erõs hittel azt, hogy:
„Az nem lehet…”. Nem lehet,
mert mindennek oka van és célja,

és a mi kálváriánk valami olyan
hihetetlen módon – szinte csak –
szenvedésre kiépített út, hogy az
nem lehet a véletlen mûve. Ha
pedig nem az, akkor végig kell
járni. Ha pedig végig kell járni,
mert egy számunkra kijelölt út,
akkor azt is tudnunk kell, hogy
amennyiben úgy járjuk végig,
amint azt kell, csak siker lehet a
vége. Vagyis egy nagy megtisztulást követõ megmaradás.
És ez az a pillanat, amikor azokhoz is szólnunk kell, akik nem a
hit felõl, de a keresztény emberhez hasonlatos jó szándékkal
közelítik ezt a roppant feladatot.
Nekik sem mondhatok mást,
legfeljebb másként fogalmazhatom meg ugyanazt. Ismerem
õket. Sokan vannak, és egy történelmi korszak után kialakult
réteget képviselnek, sok-sok értékkel. Hazafisággal, nemzettudattal, szorgalommal, becsülettel és a hívõkkel együtt minden
undorítót undorodva kerülve.
Nos, õk is láthatják, hogy ami
velünk történt, az meghaladja a
józan ész minden képzelõerejét.
Látják a nagy kísérletet, annak
bátorságával
és
gyengéivel
együtt. És látják azokat is, akik
hatalom-visszaszerzõ erõlködésükben mit sem törõdnek a
nemzet közösségének érdekeivel.
Nekik is tudni kell, hogy elérkezett a nagy megmérettetés pillanata, hogy nem lehet semmit
sem elintézni sopánkodással, elméletek bizonygatásával, idõben,
térben való ide-oda mutogatással,
szûk látókörû önös érdekek szem-

DR.

SZÁNTÓ CSILLA, dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

üvegén át ítélkezvén, hanem csak
és csak munkával, kitartással,
egymás iránti jó szándékkal, bizalommal, s fõleg áldozatvállalással. Ez utóbbi pedig mindenkor a
legnehezebb. Mert nem helyettesíthetõ szavakkal.
Közben azonban – sajátosan nehéz történelmi sorsunkból kifolyólag – egy nekünk szánt és egymagában is hatalmas történelmi
feladatnak is eleget kellene tennünk. Meg kell találnunk annak a
módját, hogy a homogenizáció
buta vágyálmában nevelkedett
szomszédok megértsék, miszerint
céljuk elérhetõ, de hiábavaló,
mert velünk együtt zuhannak a
történelmi semmibe. Esély a megmaradásra csak együtt lenne. E
gondolatnak az elplántálása
eddig utópiának bizonyult, de
mégis elkerülhetetlen célkitûzés.
Egy világrend reng körülöttünk.
Új korszak viharos hajnalán
élünk. Ráadásul olyan térségben,
ahol igényeinket nálunk gazdagabbak alakították, ahol igényeink ezt a szintet soha el nem
érhetik, mert rövidesen azoknak
is le kell mondaniuk errõl, akik
ezt eddig (jórészt a mi kárunkra)
még képesek voltak fenntartani és
kielégíteni a maguk számára.
Múlt, jelen és jövendõ ígéretei és
rossz példái (reklámjai) által félrevezetve, értékeinket elhullajtva,
tehát éleslátásunkat is elveszítve
állunk itt és azokban kell bíznunk, akiknek romeltakarítás
közben kell elhitetniük velünk,
hogy kevesebb igényt is lehet
okosabban beosztani. Hogy a
fogyasztói társadalom hatalmas
csalóka álmait mi már soha el
nem érhetjük. Hogy a képernyõk

felerõsödve ordító hazug reklámjai egy pusztuló világ karikatúrái.
De nem is lenne igazán jó azokat
az álmokat elérnünk, mert a
röviddel utána elkerülhetetlenül
bekövetkezõ nagy zuhanás még
fájdalmasabb lenne.
El kell kezdenünk egy józan ész
vezérelte világra való felkészülést, mégpedig elsõként. Meg kell
találnunk a megõrizendõ értékeket, és meg kell jelölnünk azokat,
melyeket homokzsák módjára kell
kivetnünk. A mi munkánk az,
hogy ebbõl a történelmi balsors,
emberi kettõsmérce, kapzsi igények és haragok által körülvett
országból ismét élhetõ hazát építsünk a most következõ kor szellemét elõre megsejtve, annak
megfelelve, sõt mindennek elébe
menvén. Mindezt pedig okosan,
ésszel s minél több hittel.
A pénz vezérelte korszak a nemlétezõ pénz szakaszába lépve
elindult saját vége felé. Az
értelmes munka vezérelte korszak
elindítása már a mi dolgunk.
E váratlanul nagy útelágazásánál
állván ez lehet az egyetlen irány.
A másik kettõ a pusztulás, vagy
az, amelyik nem is létezõ csalfa
délibáb. Advent szent várakozása
az idén ezt a felismerést nyújtja
nekünk. Az örök élet reménye
mellett földi életünk berendezésének új módozatait kell
kidolgoznunk. Elõl haladva, de
másokkal együtt.
A Megváltóra váró nemzetnek és
minden becsületes magyarnak most
ebben a várakozásban is kell élnie.
Tettekre és áldozatokra készen.
Kívánok erõt adó adventet és
áldott karácsonyt!
SZÁSZ ISTVÁN TAS
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ADVENTTÕL VÍZKERESZTIG SZENTENDRÉN
2011. november 26. – 2012. január 8.
ADVENTI VÁSÁROK

Advent elsõ vasárnapján…

November 26. – január 8-ig
ADVENTI VÁSÁR
Dumtsa Jenõ utca – Fõ tér
A vásár helyszíne a történelmi belváros
frissen felújított, sétálóutcává alakított fõ utcája:
a Dumtsa Jenõ utca lesz, amely az Apor hídtól a
Fõ térig ünnepi díszbe öltözik.

…kürtõskalács, forraltbor és fenyõillat lengte körbe a megújult
belváros karácsonyi díszbe öltöztetett utcáit. Az immár hagyománnyá
vált adventi vásár megnyitása mellett délután 16 órakor a Fõ téri koszorú elsõ gyertyája is meggyulladt dr. Dietz Ferenc polgármester
jóvoltából, aki a Polgármesteri Hivatal munkatársainak nevében
köszöntötte az összegyûlt szentendreieket, a Bimbó utcai óvodások
adventi mûsorát követõen.
A polgármester beszédében kiemelte: „Szeretném, ha az idei adventünket nemcsak a hitünk szerinti születés, megújulás iránti várakozás töltené be, hanem az a vágy, hogy ez a teremtõ erõ a városunkban is új
energiákat, új összefogást hozzon létre. Hogy a vállak és a karok ne
csak ezen a négy vasárnapi gyertyagyújtáson érjenek össze az ünneplõ
tömegben, az elszántság és a tenni akarás ne csak a karácsonyt váró
láng aranyszínû fényében villanjon fel, hanem az egész 2012-es évben
kísérjen el bennünket.”

Példaértékû összefogás
Az elmúlt napokban sokan dolgoztak
azért, hogy városunk megszépüljön az
ünnepekre, és a Fõ tér idén is karácsonyi díszben ragyoghasson.
A fõtéri karácsonyfát a Pilisi
Parkerdõ Rt. adományozta, és
Sztraka Attila szentendrei fuvaros
szállította a helyszínre. A felállításában és kikötésében – ahogyan évek
óta mindig – most is a Szentendrei
Tûzoltóság segített.
A karácsonyfa díszeit Elena Tsui Lakatos készítette. Az öt éve városunkban élõ angoltanár két kisgyermeke a Templomdombi iskolába jár,
így az osztálytársak is besegítettek, különösen a 2. osztályosok voltak
aktívak. A fa díszítésének ötlete már tavaly óta érlelõdött Elenában:
szeretett volna egy szép fát látni a Fõ téren, szeret díszíteni is, ezért,
ahogy mondta, „önzõ” dolog volt ez a részérõl.
A fa díszítése a nagy mérete miatt jelentett kihívást. A díszek vízállóak:
a nagy piros masnik organza anyagból készültek, a diókból készült
girland alapanyaga a kertjükbõl való, a kis kerek díszeket pedig fehér
PVC-terítõbõl vágták ki. A tûzoltók sokat segítettek a díszek felrakásában, a csúcsdísz rögzítésében.
A Fõ téri betlehem felállítása és feldíszítése idén is Papp Kornélia és
Kertész József keze munkáját dicséri, ebben az évben Dukay Krisztina
Nóra segített a házaspárnak. Talán sokaknak feltûnt, hogy idén nem a
megszokott helyén áll – ennek oka, hogy a karácsonyfa hüvelye két
méterrel arrébb került a tavalyihoz képest, és attól tartottak, hogy
nagyon beszûkülne a tér, ha mellé tennék a betlehemet.
Az ácsolatát az elõzõ évekhez hasonlóan Gerezsdi György szentendrei
ácsmester készítette munkatársaival. Ötödik éve állítják fel ezt a betlehemet, melynek ötletgazdája Wahr Nóra volt. Idén elég sok gondot
okozott a szalmaszobrok felújítása, mert nagyon rossz állapotban
voltak, Nelli hozta rendbe õket türelmes munkával. A szalma Kisjézust
24-én helyezik a bölcsõbe.
A fentiekkel ellentétben azonban negatív példák is adódnak. A korábbi évekhez hasonló eset történt sajnos az idén is. A Fõ téri koszorút vandál kezek brutálisan megrongálták, két adventi gyertyát
letéptek helyükrõl.
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A vásárban kézmûves- és helyi termékeket lehet
kapni a téli gasztronómiai csemegék széles
választéka mellett.

Az elsõ adventi gyertyát dr. Dietz Ferenc
polgármester gyújtotta meg

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A FÕ TÉREN
A négy adventi vasárnapon 16 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit a
Fõ téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi
koszorúnál. A rövid köszöntõk és a
gyertyagyújtás elõtt, 15:30-kor a város óvodásainak adventi mûsorait láthatják.

December 3. szombat, 10-17 óráig
Pest Megyei Könyvtár aulája (Pátriárka u. 7.)
KOMP – KORTÁRS MÛVÉSZETI PIAC
Karácsonyi vásár helyi képzõ- és iparmûvészek
alkotásaiból.
December 9-10-11. 10-18 óráig
December 16-17-18. 10-18 óráig
Kolping Ház (a Péter-Pál templommal szemben,
a Fõ térre vezetõ sikátor mellett)
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Keresztelõ
Szent János Plébánia közössége.
December 10. szombat, 9-16 óráig
Barcsay Iskola (Kálvária u. 18.)
ARANYALMA – HELYI TERMÉKEK
VÁSÁRA
Szentendrei kézmûvesek és kistermelõk kínálata
mellett kézmûves foglalkozás a családoknak.
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 csoportjának mûsora (felkészítõ tanár: Tirol Enikõ)

December 4-én a város pedagógusai és
egészségügyi dolgozói nevében Stomp Ferencné
az Izbégi Általános Iskola igazgatója, Városi
Pedagógiai-díjas és dr. Nagy Emília tüdõgyógyász, 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:
dr. Tomkó Béla – Régimódi Vendéglõ (nov. 27.)
Novák Gábor – Mûvész Étterem (dec. 4.)
Szalay Péter – Görög Kancsó Étterem (dec. 11.)
Szamos László – Szamos Cukrászda (dec. 18.)
Az adventi rendezvénysorozat támogatója
Gottlasz Zoltán.
ROTARY CLUB SZENTENDRE A FÕ TÉREN
A négy adventi hétvégén, szombat-vasárnap 1018 óráig.

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 mûsora
16:00 Móricz Zsigmond Gimnázium mûsora
16:30 Ferences Gimnázium mûsora

PROGRAMOK
AZ APOR HÍDNÁL MEGHIRDETETT PROGRAMOK A DUMTSA JENÕ UTCÁBAN,
A MÛVÉSZ ÉTTEREM ELÕTT LESZNEK!
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 rendezvény.
A foglalkozások ingyenesek, de elõzetes bejelentkezést 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
Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre: 2000 Ft

VÁROS
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 9. péntek 10 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
A PIROSORRÚ RÉNSZARVAS MESÉJE
A Fogi Színház elõadása
Belépõjegy: 700 Ft.
Jegyrendelés: Szentendrei Kulturális Központ
(26/312-657)
December 9. péntek, 17 óra
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ utca 7.)
KEGYE JÁNOS PÁNSÍP MÛVÉSZ
KONCERTJE

December 3. szombat, 19 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
MUZSIKÁS EGYÜTTES ADVENTI
KONCERTJE
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 bolhapiac Helyszín és gyülekezõ: Rétesbolt.
Hidegtûrõ öltözet, lelkesedés és kacatok, termosz 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, 12 és 18 óra
Walkway palacsintázó (Bogdányi u.)
JÖN A MIKULÁS!
Ha szeretnél Vele találkozni, gyere el!

December 4. vasárnap, 17-17.30-ig
Mûvész Étterem (Dumtsa J. u. 7.) elõtt, szabad
téren
TÛZVARÁZS – A HESTIA
TÛZZSONGLÕR CSOPORT MÛSORA
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
kapcsolódó énekeket.
December 6. kedd, 17 óra
Gomba Kávézó (Dunakorzó)
MIKULÁS-PARTY
Szeretettel várják a gyerekeket.
10% kedvezmény mindenbõl!
December 6. kedd, 19 óra
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a)
JAZZ KLUB – BORBÉLY MÛHELY

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 tárlatvezetéssel meghintve.
Új és muzeális borok kompozíciója egyedi, különleges ízesítésû bonbonokkal.
Belépõ: 3500 Ft. Elõzetes bejelentkezés: 30/724
8078

Borbély Mihály – szaxofon, Szabó Dániel – zongora, Horváth Balázs – nagybõgõ, Baló István –
dob
Belépõjegy: 600 Ft

December 9. péntek, 19 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
FÁBRY SÁNDOR ESTJE

Belépõjegy: 2000 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók a szentendrei
Tourinformban (26/317-965).
December 9. péntek, 19 óra
Dalmát Kávézó (Kmetty tér)
A KÖNYV UTÓÉLETE – A KITAKART
PSYCHE
sorozat vendégszereplése Szentendrén
Fellép: Bárdos Deák Ágnes, Karafiáth Orsolya,
Forgács Zsuzsa Bruria
A Szépírók Társasága rendezvénye
December 9. péntek, 20 órától
Mûvész Étterem, Mûvész Klub (Dumtsa J. u. 7.)
PUSZI (EXCSÓKOLOM) KONCERT
A Puszi együttes a Csókolom zenekar férfitagjainak 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 rendezvény.
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
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 korrepetitora.
Belépõjegy 1500 Ft. A sorozatra bérletet a
zeneiskola irodájában lehet vásárolni (Dunakorzó
16., 26/310-024).

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, 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 anyagaiból. 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
19 óra: PSYCHÉ ÉS NÁRCISZ (94’) kh.: 16
év - 1980.
21 óra: APUKALIPSZIS EGYÜTTES
P’ARTI JAM SESSION
December 10. szombat, 18 óra
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ u. 7.)
TÍMÁR SÁRA ÉS ZENEKARA – koncert
A belépés ingyenes
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.
December 11. vasárnap, 12 órától
Matthias Rex Étterem (Kossuth Lajos u. 16.)
ADVENTI EBÉD
Az Ezüstlant Énekkar közremûködésével
December 11. vasárnap, 17-17.30-ig
Mûvész Étterem (Dumtsa J. u. 7.) elõtt, szabad
téren
TÛZVARÁZS – A HESTIA
TÛZZSONGLÕR CSOPORT MÛSORA
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 bemutatója.
A belépés ingyenes.

December 14. szerda, 11 óra
Szentendrei Helyõrségi Klub (Szentendre, Dózsa
György út 8.)
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMÛSOR
November elejétõl december 9-ig adományokat
várnak a szentendrei 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.
KIÁLLÍTÁSOK
Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
November 24. – 2012. január 5.
LUU ANH TUAN KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthetõ: hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.
Ünnepi nyitva tartás: december 24.szombat: 1013 óráig, december 25, 26. zárva, december 31.
10-13 óráig. 2012. január 1-én zárva.
Szentendrei Képtár
Fõ tér 5.
2011. december 9. – február 26.
KILENC ÉVTIZED A MÛVÉSZET
VONZÁSÁBAN
Pirk Jánosné Remsey Ágnes (1915 – 2010) és a
Remseyek
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen)
Sztaravodai u.
December 3-4, december 10-11. szombatvasárnap, 10-16 óráig
ADVENTI PROGRAMOK
Izgalmas tárlatvezetések, téli csemegék és
különleges kézmûves foglalkozások várják a látogatókat. Téli nyitva tartás: november 5-december
11. (szombat-vasárnap), 10-16 óráig. 2012.
február 4-március 25. (szombat-vasárnap), 10-16
óráig
Mûvész Étterem
Dumtsa Jenõ u. 7
December 3. – 2012. január 15.
HÁROM LÁNY A MARSRÓL
Bojtor Verabella (autodidakta képzõmûvész),
Városi Gabriella (festõmûvész), Verebélyi Diána
(képzõmûvész) kiállítása.
December 3-án 17 órakor a kiállítást Pacsika
Rudolf nyitja meg és Szatmári Kristóf zenél
szaxofonon.
További programok:
• december 16-án megjelenõ lapszámunkban
• az Adventtõl vízkeresztig Szentendrén
programfüzetben
• www.szentendreprogram.hu
• www.szevi.hu

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 december 9-én 20 óráig. CD és könyvnyeremények!
Nyitva tartás az adventi idõszakban: csütörtöktõl
vasárnapig 10-18 óráig.
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VÁROS

A pályaorientáció elsõ kiemelt
személyiségjellemzõje:
AZ ÉRDEKLÕDÉS
Mint a bevezetõ írásban olvasható volt, a sikeres pályaorientációhoz alaptõkéül szolgáló négy személyiségjellemzõ a
következõ: érdeklõdés (munkaérdeklõdés), képességrendszer, értékstruktúra, munkamód.
Az orientáció során nagy jelentõséget tulajdonítunk az
érdeklõdési irányoknak. Az érdeklõdés olyan tulajdonságunk, amely
alapján kiválasztjuk környezetünkbõl a számunkra jelentõs
tevékenységeket, tárgyakat, embereket. Egyszerûen megfogalmazva: az
érdeklõdés a „mit csinálok szívesen” kérdésre válaszol.
Íme az egyik fajta csoportosítás szerinti érdeklõdési irányok címszavakban: 1. anyagok és tárgyak megmunkálása, 2. dolgokkal vagy számokkal,
3. üzleti kapcsolat emberekkel, 4. irányítás és szervezés, 5. absztrakt és
alkotó, 6. társadalmi körülmények javítása, 7. tudományos vagy mûszaki,
8. emberek vagy állatok tanulmányozása, 9. gépekkel és eljárásokkal, 10.
elõírt meghatározott. Többségünk két-három érdeklõdési iránnyal bír, ezek
kombinációja mutat rá pályairányokra és szakmacsoportokra.
Az érdeklõdés intenzitása összefügghet a ráfordított idõmennyiséggel. A
tanuló szabadidejébõl a napi egy-két óra ráfordítás nem minõsül erõs
érdeklõdésnek, míg a négy-öt óra igen. Az érdeklõdés elõször változékony,
de a személyiség kibontakozása nyomán folyamatosan strukturálódik. A
modern pszichológiai elméletek azt is kimutatták, hogyha valaki kéthárom pályaszerepet nem próbál ki, az valójában nincs is felkészülve arra,
hogy pályát válasszon vagy munkát keressen.
A piacgazdaság azt a követelményt állítja az ember elé, hogy életében többször váltson állást, szakterületet, pályát. Ehhez szükség van az elsõ jó
pályaválasztáson túl a folyamatos öndefiniálás képességére, amely
pályaorientációs csoportos foglalkozás keretében elsajátítható. Figyelnünk
kell arra, hogy életünk szervezésekor az érdeklõdés õrzésére, építésére
törekedjünk, ne pedig a hullámzása sodorjon magával ide-oda.
A két hét múlva megjelenõ írásomban a pályaorientáció kiemelt személyiségjellemzõi közül az egyéni képességrendszert ismertetem tömören.
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 Pszichológusnõ!
Szeretném a segítségét és véleményét kérni a következõ problémámhoz.
Nyolc hónappal ezelõtt nyugdíjba vonultam. Az elsõ 1-2 hónapban a
közérzetem és a hangulatom nagyon jó volt. Ám ezután egyre gyakrabban
fordult elõ, hogy álmomban visszatértem a munkahelyemre és szinte egész
éjjel dolgoztam. Most ott tartok, hogy ezek az álmok egyre gyakrabban jönnek, és reggelre szinte fáradtan és kimerülten ébredek. Ez a kimerültség
aztán az egész napomra rossz hatással van. Nyugtatókra nem szeretnék
rászokni, ezért kérem az Ön segítségét, hogy mit tegyek.
Segítségét megköszönve, tisztelettel:

Egy nyugdíjas

Kedves Nyugdíjas Olvasó!
A nyugdíjba vonulás idõszaka fontos átmenet az ember
életében. Egyesek könnyebben, mások nehezebben élik meg
ezt a változást, viszont mindenki új kihívásokkal, új feladatokkal találkozik. Gyakran elõfordul, hogy a lelki problémák
nem közvetlenül a nyugdíjazás után jelentkeznek, hanem
pár hónappal késõbb, hiszen a munkahelyi fáradtság kipihenéséhez hosszabb-rövidebb idõre van szükség.
Az álmok a tudattalanunk fontos üzenetei számunkra, amelyekre érdemes figyelmet fordítani, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a lelki
egészségünk fenntartásához. Minden egyes álom több dologra is utalhat.
Elképzelhetõ, hogy az álmaiban azért tér gyakran vissza a munkahelyére,
mert az életének ezt a korábbi idõszakát még nem zárta le, esetleg nem
talált még rá olyan tevékenységre, hobbira, amely értelmet ad a mindennapjainak, melyben megvalósíthatja önmagát, elismerést szerezhet a
szûkebb, illetve tágabb környezetétõl. Mivel az idejét ettõl kezdve nem a
munkahelyén tölti el, szüksége lehet egy új napi ritmus kialakítására,
valamint az is fontos, hogy olyan tevékenységekre találjon rá ebben az
idõszakban, amelyekben örömét leli.
A nyugdíjas években sokkal több lehetõség nyílik arra, hogy az ember
önmagával és szeretteivel foglalkozzon, olyan idõtöltést keressen, amelyre
eddig nem jutott ideje. Javaslom, hogy készítsen magának egy listát, írja
össze, hogy mihez is lenne kedve a következõ idõszakban, mik azok a dolgok, amelyeket szívesen megvalósítana. Valószínûsíthetõ, hogy amint
azonosul az új céljaival, életfeladataival, a levelében említett munkahelyével kapcsolatos álmai egyre ritkábban és ritkábban térnek majd vissza,
Ön pedig kipihenten kezdhet neki egy-egy új napnak.
Kívánom Önnek, hogy mielõbb találja meg örömét a nyugdíjas hétköznapokban, üdvözlettel:
PAPP ZSUZSA
pszichológus
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!

Meghívó
Kedves Barátunk!
Ismét itt van
Hanuka, és öt év
óta már-már hagyományosan,
idén is közös
ünneplésre hívja
a Szentendrén és
környékén élõ zsidó családokat és
más érdeklõdõket a MagyarIzraeli Baráti Társaság Kulturális
Egyesület (Szentendre – Dunakanyar).
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Program
• Egy kis ceremónia Hanuka
gyertyagyújtással
• Hanukai gondolatok: Gábor
György vallásfilozófus
• Hanukai dallamok: Gerendás
Péter
Kávé, süti, ki mit rendel.
Idõpont: december 18., vasárnap 17.00-19.00
Helyszín: Szamos Cukrászda,
emeleti külön terem (Dumtsa
Jenõ u. 14.)
Szeretettel várunk:
DÉNES-KORÓDI-SZEGÕ-VAJDA
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Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár
06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu

Schiffer András fóruma Szentendrén
December 3-án, szombat este 19 órától az Új Mûvész Étterem
Pinceklubjában (Dumtsa Jenõ utca 7.) várja az érdeklõdõket Schiffer
András országgyûlési képviselõ, a Lehet Más a Politika frakcióvezetõje. Ismerje meg álláspontunkat, javaslatainkat, tegye fel kérdéseit!
Kérjük, lehetõség szerint jelezze részvételi szándékát a 30/526-2599
telefonszámon vagy a PilisBudavidek@lehetmas.hu címen.
Várjuk szeretettel!
LMP SZENTENDRE ÉS KÖRNYÉKE HELYI CSOPORT

VÁROS

A Kõhegy szépségéért, tisztaságáért
A Szeresd Szentendrét Egyesület – Kõhegyi Menedékház Baráti Köre pályázati beszámolója
Szentendre Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázatának - „Régi
szemétégetõ felszámolása, hulladékkezelés, szemléletformálás – megvalósításáról.
A kõhegyi Czibulka János Menedékház és térsége a kõhegyi terület kiemelten fontos része. A
természeti környezet megõrzésében és a bakancsos turizmus
fejlesztésében játszott szerepét a
városfejlesztési stratégia is megerõsíti. A Ház baráti körének tevékenységei közé tartozik a terület megóvása és karbantartása.
Az elmúlt években az út menti
eldobált szemét gyûjtése, a hegytetõn keletkezett hulladék tömörített leszállítása, valamint az
illegális behatolók ellen sorompó
felállítása érzékelhetõ változásokat idézett elõ.
2009 óta megoldott a kirándulók
által otthagyott szemét kezelése,
a turistaház mûködése során keletkezõ szemét szelektív gyûjtése
és a vegyes hulladék tömörített
elszállítása. Ám egyre nagyobb
terhet jelent a rétre látogató turisták által hozott élelmiszerek és
italok csomagolásának begyûjté-

se a környékrõl, valamint a begyûjtött szemét szelektív kezelése. Negyedik éve mûködtetünk
szelektív gyûjtõrendszert, amely
azonban a megfelelõ hatékonyságú tájékoztatás híján még alacsony hatásfokú. A Pilisi Parkerdõ
Zrt. jóléti létesítményekkel kapcsolatos álláspontja szerint a turisták által hozott szemét természetben hagyását csak gerjesztik
a kihelyezett erdei szemetesek,
ezért a kívánatos az volna, ha az
erdõben járók hazavinnék a
szemetet.

A helyzet komplex megoldása
• A régi, vegyes szemétkosarakat
felszámoltuk – közülük az egyiket
leszegelt fedéllel meghagytuk,
hogy megtorpantsa és a kihelyezett információs tábla felé irányítsa a szemetet épp letenni akarót.
• A szelektív hulladéksziget természetbe illõ kiegészítése megtörtént. A meglévõ négy kuka
megrongálódása miatt 5 db 120
literes kukát vásároltunk, melyek
fedõit szelektív norma szerint
átfestettük. A kukák természetbe
illõ elhelyezésére faszerkezetes
paraván épült a nyilvános illemhely mellett.
• Az illegális szemétégetõ beomlott és szeméttel teli téglaépítményét elbontottuk, az abban
lévõ két köbméter szemetet és
építési hulladékot elszállítottuk.
• Tájékoztató táblákat, molinókat
helyeztünk ki, ezen kívül a rétre
látogatókat szóban is folyamatosan tájékoztatjuk arról, hogy a

természeti környezet megóvása
miatt mi a kívánatos magatartás.
• A hozott szemét hazavitelét
ösztönzõ, elvihetõ, biológiai úton
lebomló és komposztálható táskákat rendszerbe állítottuk, és
azok hozzáférhetõségét folyamatosan biztosítjuk.
A tesztidõszak nyolc hete megmutatta, hogy „vidd haza” elgondo-

lásunk nem volt megalapozatlan,
hiszen a leszállítandó hulladék
mintegy a felére csökkent, az
idelátogatók számára pedig a
környezettudatos magatartás irányába mutató fontos élmény a
programmal való találkozás.

Az Ön ingatlanának már van
energetikai tanúsítása?
Az energetikai tanúsítás híre csak kevés emberhez jutott el mind a mai napig,
annak ellenére, hogy december végétõl gyökeresen, radikálisan fogja megváltoztatni a hazai ingatlanpiacot, hatást gyakorolva az ingatlanok értékére is. Mindenképpen érdemes felkészülnünk! Lényegében a tanúsítvány egy igazoló okirat,
amely az épületeknek, lakásoknak jogszabály szerinti számítási módszerrel
meghatározott energetikai teljesítõképességét, fõbb jellemzõit tartalmazza.
A kormány 176/2008. sz rendeletének értelmében 2009. január 1-jétõl az ingatlanok használatbavételi engedélyéhez, tartós – egy évet meghaladó – bérbeadásához energetikai tanúsítvány kiállítása szükséges. Meglévõ épület, önálló rendeltetési egység, lakás adás-vételéhez az energetikai tanúsítás rendeletben megszabott árakkal 2011. december 31-ig önkéntes, ezt követõen néhány kivételtõl
eltekintve a tanúsítvány beszerzése kötelezõ.
Miért érdemes elkészíttetni a tanúsítványt?
Elsõsorban azért, mert ez egy hiteles, 10 évre szóló tanúsítvány, amely az ingatlanok használatbavételénél, adás-vételénél, bérbeadásánál egyre szélesebb
körében kötelezõ, és korszerûsítésre kiírt, állami támogatásokat célzó pályázatok
benyújtásához is egy fontos, nélkülözhetetlen alappillér. Ezen kívül segítségével
nagy összegeket spórolhat meg gáz- és villanyszámláján, hiszen a tanúsítvány
irányt mutathat a megfelelõ korszerûsítés kiválasztására. Emellett jelentõsen
növelheti az ingatlan értékét is egy megfelelõ tanúsítvány felmutatása eladáskor
vagy bérbeadáskor, hiszen az energetikai osztályba történõ besorolásból
következtetni lehet a rezsiköltség mértékére, a várható éves energiafelhasználásra.
Aki ennél többet szeretne megtudni az energetikai tanúsítással kapcsolatban, az
jöjjön el nyílt napunkra december 14-én, szerdán 17 órától az OPENHOUSE
Országos Ingatlan Hálózat szentendrei irodájába (Bolgár u. 10.). Mindenkit
szeretettel várunk, aki szeretne elsõ kézbõl információhoz jutni energetikai
tanúsító szakemberünktõl.
A részvételi szándékot az alábbi elérhetõségeken jelezzék: szentendre@oh.hu,
(26) 788-122
BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT!
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VÁROS

Óvodások
környezet- és
madárvédõ
tevékenysége

„Válogatós ”
püspökmajori
óvodások
Nagy örömünkre idén szeptembertõl az óvodánkba járó gyermekek és az itt dolgozó felnõttek is
„válogatósak” lettek. Szentendre
Város Önkormányzatának pályázati
támogatásával megvalósíthattuk
óvodánkban a „Válogatós Óvodások” programunkat és ennek keretében a szelektív hulladékgyûjtést.

Szivárvány óvoda

Ismét izbégi siker

A Szivárvány Tagóvoda Szentendre
Város Önkormányzata által meghirdetett környezeti pályázaton 185
ezer forintot nyert, az „Óvodai
környezeti nevelés és tudatformálás
szenzitív játékkal” címmel.

Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a budapesti Árpád
Gimnázium az Amfiteátrum Kupa
Matematikaversenyt az általános
iskolák 5. és 6. osztályos tanulói
számára.
A versenyszabályzat értelmében
iskolánként két 5. és két 6. osztályos tanulóból álló csapat nevezhetett, de a feladatokat 75 perc
alatt egyénileg kellett megoldani.
Az értékelés korosztályonként
egyénileg és iskolai csapatonként
történik. A feladatok javítását a
gimnázium magasabb évfolyamú és
volt diákjai végzik tanári felügyelet
mellett. Ez alatt a versenyzõk

A folyosónkon két hulladékgyûjtõ
szigetet alakítottunk ki, melyek
összhangban vannak a város közterületi szelektív gyûjtõszigeteivel.
A kék gyûjtõedényekbe mi is papírt,
a sárgákba PET palackot gyûjtünk.

A Bimbó utcai Tagóvoda a 2011. évi
„Környezet- és természetvédelem”
címen kiírt pályázaton 160 000 Ftot nyert, ebbõl az összegbõl meg
tudtuk valósítani a pályázatban
leírt programtervezetet.
Vásároltunk egy háromrészes hasznosanyag-gyûjtõt, amelyet az óvoda épületén belül helyeztünk el
azért, hogy a gyerekek számára
mindig jól megközelíthetõ legyen.
Célunk, hogy a kiürült üdítõs, ásványvizes palackokat, összefirkált,
szétvágott papírt a gyerekek egybõl
ebbe a gyûjtõedénybe tegyék.
Amikor megtelt a gyûjtõ, tartalmát
együtt visszük el a nagy szelektívgyûjtõbe. A 3-7 éves korosztály
nagyon fogékony, hiszünk abban,
hogy mintát adva gyermekeink nyitott szemmel és odafigyelve vigyáznak majd környezetükre. Reméljük
azt is, hogy a családokban is fontos
lesz a szelektálás.
Évek óta ornitológus segíti környezeti nevelési programunkat. Fontosnak éreztük. hogy a mindennapi
játékban is lehetõségük legyen a
gyerekeknek a madarakkal foglalkozni. Célunk az volt, hogy játékszituációkat találjanak ki, feladatokat adjanak egymásnak, szabályokat alkossanak és ezáltal a
megszerzett ismereteik játék közben is elmélyülhessenek. A megvásárolt „Távcsõ madarakkal” játék
ennek a célnak mindenben megfelel. Gyermekeink a játék telepítésének mozzanatait nagy izgalommal kísérték végig. A birtokbavétel hatalmas ovációval történt
és naponként látjuk az örömteli
játékot azóta is, megtapasztalva
azt, hogy a gyermeki fantázia
végtelen!
Köszönjük az anyagi támogatást!

A csoportokban az erre a célra
kijelölt kosarakba rakják a gyerekek
a papírhulladékot, majd ha megtelt,
kötegelve a folyosón található
gyûjtõedénybe helyezik. A PET
palackokat összetapossák, és úgy
dobják a sárga tárolóedénybe.
Örömmel végzik gyermekeink ezt a
tevékenységet, jutalomnak számít,
ha kivihetik a gyûjtõszigetünkre az
összegyûlt hulladékot. Amikor megtelnek a tárolóink, a közelben lévõ
városi gyûjtõedények konténeribe
visszük az összegyûlt papírt és a
PET palackokat.
Évente több alkalommal szervezünk papírgyûjtést, és azt összekötegelve, a szülõk segítségével a
szentendrei papírgyárba visszük. A
bevételbõl játékokat vásárolunk
óvodásainknak.
Nevelõtestületünk fontos feladatnak tartja, hogy gyerekeinket a természet szeretetére, tiszteletére neveljük. Hisszük, hogy már kisgyermekkorban tennünk kell azért,
hogy környezettudatos felnõtté váljanak óvodásaink. Gyermekeink a
hétköznapjaik nagy részét az óvodában töltik, érzelmileg kötõdnek
hozzánk, ezért az általunk nyújtott
példák követendõek számukra.
Ezért is fontos nekünk, hogy a
pályázat segítségével megvalósulhatott a Püspökmajori Tagóvodában a szelektív hulladékgyûjtés.
Köszönjük!

SZIGETHY MIKLÓSNÉ
a Bimbó úti Tagóvoda vezetõje

MAGYARINÉ M. ILDIKÓ
tagóvoda-vezetõ
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Óvodánk 1981 augusztus óta mûködik, immár 30. éve a Püspökmajor-lakótelepen. Nevelési programunk kiemelkedõ feladata a környezetnevelés és a néphagyományéltetés. Nevelésünk rendszerét
átöleli a környezeti nevelés, így
óvodai életünkben szinte nap mint
nap jelen van. Ezt igazolja az a tény
is, hogy már második alkalommal
nyertük el a minisztérium által
meghirdetett Zöld Óvoda megtisztelõ címet. Mindennapi éltünket
színesítik a zöld jeles ünnepek,
amelyek már hagyományként épültek be az óvodai életünkbe, pl. Állatok világnapja, Föld napja, Madarak
és Fák napja stb. A városban elsõ
óvodaként kezdtük el a Madarász
Ovi programot Zsoldos Árpád ornitológus segítségével mindegyik csoportunkban, amit azóta is lelkesen
folytatunk! Pályázatunkkal az a
célunk, hogy a gyermekekben a
környezethez való pozitív érzelmi
viszonyt kialakítsuk, a növény és
állatfajok tiszteletét, megbecsülését
kihangsúlyozzuk. Fontos cél számunkra, hogy a gyerekek megismerkedjenek szûkebb hazájuk védett, illetve elõforduló állat- és
növényfajaival. A megvalósítás
módja egy forgatható memóriaállvány segítségével történik. A
megjelenített élõlények a következõk: erdei sikló, csúszka, szarvasbogár, fecskefarkú pillangó,
zöld gyík, zöldike, mókus, sün,
imádkozó sáska, tölgy,vadrózsa,
kökény. A gyermekek örömmel vették birtokukba az új udvari játékot,
melynek használatát gyorsan elsajátították. Nagyon jó segítséget
nyújt az egyéni beszélgetésekre,
különbözõ érzékszervek fejlesztésére (pl. kéz finom motorikáját,
szem-kéz koordinációját, figyelem
összpontosítását segíti).
KOVÁCS MÁRTA
környezeti nevelõ óvodapedagógus

érdekes természettudományi bemutatókon, fizikai, kémiai kísérleteken, játékos foglalkozásokon vehetnek részt.
Az Amfiteátrum Kupa az elmúlt
években egyre több diákot vonzott.
Míg az elsõ verseny 1995-ben 34
iskola négy-négy diákja részvételével zajlott, az idén, november
18-án rekordszámú versenyzõ, 50
iskolából 320 tanuló vett részt.
Egyéniben az ötödikes Jancsó
Dorottya 137 induló közül az igen
elõkelõ 4. helyet szerezte meg.
Számára a matematika feladatok
megoldása kellemes idõtöltés. Jelenleg is szorgalmasan készül csapatával a Bolyai verseny országos
döntõjére. Iskolánk csapata –
Jancsó Dorottya, Kovács Boldizsár,
Papp Csenge, Szóráth Petra – is
szépen teljesített, a 7. helyet sikerült megszerezniük. Felkészítõ
tanáruk Pluhár Viktória. Gratulálunk nekik!
D. S.

Jótékonysági gála
December 14-én szerdán 11
órától a Szentendrei Helyõrségi
Klubban (Dózsa György út 8.) az
alföldi tanyavilág nehéz helyzetben élõ gyermekei számára
gyûjtött adományokat, ruhákat és
játékokat jótékonysági gálamûsor keretében 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.

KULTÚRA

Kilenc évtized a mûvészet vonzásában
PIRK JÁNOSNÉ REMSEY ÁGNES (1915-2010) ÉS A REMSEYEK

December 8-án a Szentendrei Képtárban (Fõ tér 5.) nyíló emlékkiállítás a 2010-ben elhunyt
Remsey Ágnes sokoldalú, szerteágazó életmûvét mutatja be, a 19-20. század fordulójáig visszanyúló mûvészeti hagyományokat mindmáig õrzõ Remsey család tágabb történetének összefüggéseibe helyezve. Az alkotó az iparmûvészet, az irodalom, a képzõmûvészet, a bábmûvészet területén fejtette ki tevékenységét; a kiállításon, most elsõ ízben, az életmû valamennyi ágát a nagyközönség elé tárjuk.
Remsey Ágnes gyermek- és ifjúkorát szüleivel, a Remsey Jenõ –
Frey Vilma mûvészházaspárral
Gödöllõn töltötte. A gödöllõi mûvésztelep szellemisége, részben
szüleinek, részben a többi alkotónak köszönhetõen életre szóló
hatást gyakorolt mûvészetére.
1936-tól a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója, ahol
Rudnay Gyula volt a mestere.
1939-tõl tagja a Magyar Iparmûvészeti Társulatnak. 1939 és
1943 között az általa alapított
Palotás Szõnyegmûhelyt vezeti,
mely a gödöllõi szõnyegszövõ
hagyományok folytatója. Szõnyegeivel hazai és nemzetközi kiállításokon aratott szakmai- és
közönségsikert. 1949-ben férjével, Pirk János festõmûvésszel
Szentendrére költözött, ahol öt
gyermeket neveltek fel. Báb- és
babatervezéssel, valamint -készítéssel 1945-tõl foglalkozott, emellett regényeket, könyveket írt és
akvarellfestményeket készített.
A kiállítás elsõ részében szõnyegtervezõ tevékenységét és a Palotás Szõnyegmûhely mûködését

állítjuk a középpontba. Kiemelt
kiállítási tárgyakként Remsey
Ágnes közintézményekben és
magántulajdonban õrzött eredeti
szõnyegei, szõnyegtervei és mûhelyrajzai szerepelnek. Szõnyegtervezõ tevékenységét árnyalják
azok az eredeti tervek alapján
újraszövött
szõnyegrészletek,
melyeket a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely gobelin- és szõnyegszövõ tanfolyamának növendékei

KÖNYVISMERTETÕ

Udvaros Béla:
Shakespeare-breviárium
Ha igaz, és miért ne
lenne az, hogy a szerelemnek, filozófiának
nincs életkora, akkor a
Shakespeare-breviárium legfrissebb olvasnivalóval szolgál. Udvaros Béla rendezõ, akit
nagyon korán foglyul
ejtett a színház, szívbõl
reméli ezt. Talán azért
is, mert hite (és Shakespeare példázatai)
szerint az író, a színész, a rendezõ háromszögében végre kell hajtani a legfontosabbat,
amire az ember megbízást kapott. Mire kap
megbízást a rendezõ? Tamási Áron szerint
arra, hogy Thália templomában a léleknek új
ruhát kell öltenie. Persze, mindenkor kéznél

készítettek erre az alkalomra
Remsey Flóra kárpitmûvész
irányítása alatt.
A tárlat második részében Remsey Ágnes írói munkásságát,
valamint akvarellfestészetét kívánjuk bemutatni. A kiállítás
utolsó egységében a Remsey
család több generáción átívelõ
baba- és bábkészítõ tevékenységét tárjuk a közönség elé.
Remsey Ágnes egyéni hangvételû,
irodalmi és mesefigurákat megjelenítõ textilbabái mellett, archív
fotók alapján rekonstruálásra
kerül az 1947–1953 között mûködõ Remsey Marionettszínház
egyik bábjelenete is, az eredeti
marionettfigurák bemutatásával.
A kiállítás katalógusában szereplõ
tanulmányok új szempontok
szerint dolgozzák fel az életmû
alkotói korszakait és ágait. Török
Katalin tanulmánya áttekinti a
Remsey család négy generációjának történetét, melynek hátteréül
a gödöllõi mûvésztelep elvei és
értékei szolgáltak. Megrajzolja
Remsey Ágnes pályaképét és élettörténetét, valamint összefoglalja

van néhány könnyelmû jelzõ, ha az embernek
kedve támad a színházi küldetésrõl filozofálni, ám Udvaros a fellengzõs szentenciák
helyett, túl a nyolcvanötödik esztendején,
kézbe vette a Teremtés felét – ahogy Petõfi
méltatta Shakespeare zseniális munkásságát
–, és termékeny türelemmel, gondossággal
ismét elolvasta mind a harminchét színi
alkotást, hogy a drámák cselekménymozgató
bölcsességet, a szeretet esztétikájának esszenciáit, „a színház az egész világ” filozófiájának
értéktartalmát kihüvelyezze a színmûvekbõl.
A szerzõ, külön meglepetésként, egy tanulmányt is társít a bölcsességgyûjteményhez; A
velencei kalmárról elmélkedve új következtetésekre jut, olyanokra, amelyeket eddig
még nem fedezett fel egyetlen dramaturgiai
elemzés sem. Udvaros Béla e kitûnõ munkájában kimenti a színpadi zsákutcába
kényszerített mûvet, lerántva róla a vaskos
tévedéseket, a politikai praktikákat és a tudatlanság romboló hatását.
Bátorságot és elvárható hitelességet e nagy

az egymást követõ életszakaszokban végzett mûvészeti tevékenységeit. A Remsey Marionettszínház történetét vázoló, e sorok írója
által jegyzett tanulmány tágabb
összefüggésben, a korszak kultúrpolitikai tényezõit is figyelembe
véve elemzi a család bábjátékos
mûködését. A Palotás Mûhely mûködését bemutató írás összefoglalja a mûhely történetét az új
kutatási eredmények és néhány
elsõdleges forrás felhasználásával. Remsey Ágnes irodalmi tevékenységét Major Tímea elemzi
megjelent mûveinek tükrében.
Remsey Ágnes kilenc évtizedet
átölelõ életmûve egy következetes, töretlen életút állomásainak eredményeként és jelentõs
kordokumentumként áll elõttünk.
KOPIN KATALIN
mûvészettörténész, a kiállítás kurátora
KILENC ÉVTIZED A MÛVÉSZET
VONZÁSÁBAN
Pirk Jánosné Remsey Ágnes (1915–2010)
és a Remseyek címû kiállítás
december 8-án, csütörtökön
17 órakor nyílik meg a
Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.).
Köszöntõt mond: dr. Kálnoki-Gyönygyössy
Márton megyei múzeumigazgató,
dr. Dietz Ferenc polgármester.
Megnyitja: professor emeritus Fekete
György, a Magyar Mûvészeti Akadémia
elnöke. A kiállítás kurátora
Kopin Katalin mûvészettörténész,
szakmai konzulens dr. Török Katalin.
A megnyitón szemelvények hangzanak el
Remsey Gábor, Remsey Iván és Remsey
Ágnes mûveibõl. Közremûködik: Kertész
József elõadómûvész és a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola Leánykara
(vezényel Sapszon Ferenc)

munkához Udvaros Béla életmûve szolgáltatta. A vígszínházi tanulóévek, a kecskeméti és
békéscsabai színházaknál végzett több évtizedes mûvészi szolgálata, majd az Evangélium Színház megalapítása, mindenekelõtt
számos Shakespeare-mû értõ rendezése.
Egy érvényét vesztett világban törhetetlen hittel kereste azoknak a szerzõknek az alkotásait, akik hiteles emberábrázolásuk révén a
világosság fáklyáit hordozták, s ellenálltak a
rendezõi önmegvalósítás erõszakának.
A Shakespeare-breviárium, amelyet bízvást
felfedezõ örömmel forgathat, idézhet, értéktiszteletre buzdíthat tanár, diák, politikus és a
bölcselkedésre nem rest polgár, a szépség, az
emberség, a jóra való hajlítás szellemi szelencéje is szeretne lenni.
PÁRKÁNY LÁSZLÓ

A kötet megrendelhetõ a szerzõtõl, Udvaros
Béla rendezõtõl a 06-30-394-4182-es telefonszámon.
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Kórushangverseny
A Szentendrei Ifjúsági
Alapítvány szeretettel hív mindenkit Adventi Ökumenikus
Kórushangversenyre december
4-én, vasárnap 16 órakor a
Szentendrei Református
Gimnázium Kápolnájába.
Közremûködnek: Baptista
Kórus (vezényel Lovas
Bettina), Szent Cecília Kórus
(vezényel Silacher Miklós),
Szentendrei Református
Gimnázium Kórusai (vezényel
Kõrösmezei-Varga Zsuzsanna),
Szentendrei Református Kórus
(vezényel Bokorné Forró
Ágnes). A belépés díjtalan.

„Vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába!”

Tímár Sára koncertje

November 16-án nyílt meg az Indiai Nagykövetség galériájában a
Tagore születésének 150. évfordulójára emlékezõ képzõmûvészeti kiállítás. Az eseményt – amelynek megvalósításában a Szentendrei Régi
Mûvésztelep is részt vett – Szõcs Géza kulturális államtitkár és
Vilasrao Deshmukh, tudományért és technológiáért, valamint
földtudományokért felelõs indiai miniszter nyitotta meg. A jelenlevõket
Gauri Shankar Gupta nagykövet, valamint dr. Dietz Ferenc polgármester is köszöntötte.

Adventi koncertet ad Tímár
Sára Junior
Prima-díjas
népdalénekes
december 10én, szombaton
18 órai kezdettel a Mûvész Étteremben.
A rendezvényen közremûködik:
Zrínyi Gál Vince elõadómûvész,
Nyitrai Tamás (hegedû), Fekete
Márton (brácsa), Horváth Dávid
(bõgõ), Németh András (tekerõ).
A mûsoron adventi és karácsonyi
népdalok, versek lesznek.
A belépés díjtalan.

Mikulásvárás

Zenés áhítat
Adventi zenés áhítatot tartunk
december 11-én, vasárnap 17
órától a szentendrei evangélikus templomban (Szentendre,
Bükköspart 2.). Mûsoron:
adventi vespera, középkori
szerzõk adventi és karácsonyi
mûvei. Vendégünk a Stella
Énekegyüttes. Minden karácsonyra készülõ testvérünket,
városlakót szeretettel várunk!

A számos neves magyar képzõmûvészt összefogó kiállítás megnyitóján
Szõcs Géza államtitkár beszédében hangsúlyozta: „Örömmel látom,
hogy az indiai költõ szellemisége ma is hat, ma is elevenen élõ, ihletõ
erõ. A most kiállító magyar mûvészek sokféle stílust képviselnek, sokféle esztétikai és – talán – világnézeti elvet követnek. Egy azonban
közös bennük. Mindannyiukat megérintette Indiának sok évezredes
hagyománya, amelynek fénye Tagore személyében, mint egy gyújtópontban sûrûsödött össze, és örökre beleégette magát ezeknek a
mûvészeknek a lelkébe.”.

Szentendre Szalon

Doszkocs-tárlat

Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a Szentendre
Szalon következõ találkozójára
december 15-én, csütörtökön
18 órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Szántó Piroska-termébe.
Vendég Isaszegi János tábornok, aki nemrégiben érkezett
haza Amerikából, és vezénylõ
parancsnoka volt a NATO csapatoknak, valamint õ irányította a szentendrei kiképzést.
Téma: Válságövezetek konfliktusai és háborúi 2011-ben.

Doszkocs Zsuzsa szentendrei
festõmûvész munkáiból nyílik
kiállítás a fóti Cora áruházban
december 9-én, pénteken 15
órakor. A tárlat egy hónapig,
január 9-ig tekinthetõ meg, a
képek meg is vásárolhatók.

Az Érdi Mûvésztelep
A december 9-én, pénteken
18 órakor nyíló kiállítást P.
Szabó Ernõ nyitja meg az Érdi
Városi Galériában (Alsó u. 2.).
Kiállító mûvészek: Aknay
János, feLugossy László, Kéri
Mihály, Sz. Varga Ágnes Kabó,
valamint Gyõrffy Sándor,
Csetneki József, Puha Ferenc,
Karsch Manfréd, Hudák
Mariann, Fritz Rautner, Eõry
Emil, Wrobel Péter. A tárlat
megtekinthetõ január 17-ig.
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Missziós történetek
A Szentendrei Helyõrségi Klubban
a Missziós történetek sorozat
következõ elõadása december 20án 16 órától kezdõdik. Megnyitó
beszédet mond dr. Deák János ny.
vezérezredes. Az elõadást Mikusi
Zsolt ezredes, az MH Altiszti
Akadémia megbízott parancsnoka
tartja, melynek témája Afganisztán.
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A Mûvész Étterem fedett, fûtött
udvarán (Dumtsa J. u. 7.)
December 5-én, hétfõn 17
órakor a „Fuszulyka” mesejátszókör elõadásában A Mikulás
kesztyûje címû bábjáték bemutatása végén megjelenik teljes
életnagyságban a Mikulás!
Belépõdíj: 500 Ft

KULTÚRA

Mindenki mûvészete
Októberben értékelték az elsõ
szentendrei, „Megvalósítjuk közös terveinket!” címû public art
pályázatra érkezett mûveket. A
fõdíjat Bihon Gyõzõ festõmûvész
Az én Szentendrém címû alkotása
nyerte, melyet november 26-án,
szombaton avattak fel a Lázár cár
téren. Az alábbiakban Pistyur
Imre szobrászmûvész avatóbeszédét közöljük.
Kedves Barátaim!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon és ezen
a helyen én köszönthetem önöket
Bihon Gyõzõ festõmûvész fõdíjnyertes pályamûvének bemutatóján. Külön öröm számomra,
hogy a public art pályázatot
szentendrei mûvész nyerte meg.
Olyan szentendrei mûvész, aki
Szentendre mûvészeti és társadalmi életét belülrõl ismeri.
Mint tudjuk Bihon Gyõzõ festõmûvész Szentendre Fõ terén dolgozik. Jelenlétével a városképet
színesíti, munkálkodásával, festményeivel, örökösen jelenlévõ pozitív töltésével majd mindenki

megelégedésére szolgál. Magyarul:
éli a street art és a public art
mûvészeti irányzatokat. Nem
beszélve arról, hogy egy kicsit a
land art szellemiségébõl is részesült az elmúlt idõben. Elsõnek
az általa bérelt terület melletti
utcaszakaszt és térrészt alakították át. Külön öröm volt számomra, hogy a díj odaítélésében is
jelentõs szerep jutott valamiféle
public arttal rokon szellemiségnek. Ezt úgy értem, hogy mint

tudjuk, a public art majd mindig
valamiféle társadalmi megegyezés, vagy nem megegyezés megjelenítése az alkotó szellem által. A
mû általában olyan szimbólumrendszeren keresztül jelenít meg
valamit, amely önmagába hordozza az állítást és az állítás
ellentettjét is. A public art mû
általában helyspecifikus. Létrehozásának célja, hogy a mûvel
találkozó ember gondolatait
valamely fontos dolog, esemény,
folyamat irányába terelje, állásfoglalásra kényszerítse az adott
helyet illetõen.

Bihon Gõzõ alkotásának avatása a Lázár cár téren. A háttérben a készülõ belvárosi
jégpálya.

Tûvel írva
Különös, vonzó kiállítás nyílik december 3-án 19 órakor
a Leányfalu-Ház Aba-Novák
Galériájában. Richter Sára
textilmûvész mutatja be munkáit a galéria immáron 17.
tárlatán. Tûvel „írt” szépséges
könyveit és képeit. Amelyek,
bár hagyományos anyagra –
kézzel szövött, régi zsákvászonra – készülnek, anyaghasználatuk és gondolatgazdagságuk miatt nem tekinthetõk megszokottnak.
Richter Sára különös képi világú textilkönyvei
versek vagy versciklusok vászonra álmodásai.
Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi
Domokos alkotásai jelennek meg a varrott, hímzett,
nyomott vászonképeken. Az öltésekhez jelképes
erejû tárgyak is tartoznak: kulcsok, spiccvasak,
kövek, csontok, pénzdarabok, láncok, rovarok,
tükrök, virágszirmok. Ezeket a mûvésznõ az anyagra applikálja. A felvarrt tárgyak legnagyobb
részénél, különösen a lapos tárgyaknál – a
pénzérmeknél, tükröknél, kavicsoknál – az indiai
tükörhímzés mintáját követi. A textilképeken a
képre és a szövegre egyaránt vegyesen használ
különféle öltéstípusokat. Ezeket laposöltéssel
gyakran ki is emeli. Richter Sára kezdetben hímezte
a szövegeket is. Mivel ezek elkészítése nagyon lassú,
és az így készült szöveg nehezen olvasható, áttért a

Jelen mû esetében kijelenthetjük,
hogy Bihon Gyõzõ kitûnõen megfelel a public art elvárásainak,
mûve remekül szemlélteti a jelenleg folyó város rehabilitáció folyamatát. Az események szimbolikus
és konstruktív ábrázolása érzékletesen van megjelenítve egy izzó
háromszög segítségével, amely a
végtelenbe futó utak és a Duna
nyugodt áramlása között helyezkedik el. A légifelvétel-jellegû ábrázolás egy kicsit a tér kitágítását
sejteti.
Remélem, Bihon Gyõzõ jelen mûalkotása egy hosszú sorozatnak
csak egy, az elsõk közül való
darabja. A szentendrei köztereken
található mûalkotások sora egy
remek darabbal bõvült. Reméljük,
hogy ez a hosszú idõ óta elsõ
képzõmûvészeti pályázat a jövõben továbbiakkal is folytatódik.
Köszönjük a pályázatot a Városnak és a mûalkotást a mûvésznek! Az alkotás, melyet a mûvész
ingyen ajánlott fel, véglegesen
Szentendre központi egészségügyi
intézményében lesz elhelyezve.
Köszönjük!
További sikereket a Városnak és
Neked is, Gyõzõ!

szöveg radírból készített betûkkel való pecsételésére
– így a szövegfolt lazább, áttekinthetõbb lett. A
képek alá sokszor növényi festékkel festett foltokat.
A néhány éve kötetben is megjelent, Weöres Sándor
és Pásztor Béla versciklusára készült Holdaskönyv
illusztrációi már ezzel az eljárással készültek.
Richter Sára textilképei nem hagyományos értelemben vett könyvillusztrációk, inkább a versek kiváltotta érzelmi reflexiók. A Biblia és a mítoszok
jelképrendszerére utaló, gyakorta groteszk alkotások
nem mindennapi, ritka élményt szereznek nézõiknek.
A tárlat, amelyet Kemény Zoltán grafikus nyit meg,
december 31-ig látogatható, keddtõl szombatig
RAPPAI ZSUZSA
14:00–18:00 között.

„AKVARELLEK VI.”
Benkovits György kiállítása december 5-én, hétfõn
18 órakor nyílik a Városháza Polgármesteri
Galériájában. A résztvevõket köszönti dr. Dietz
Ferenc polgármester, a kiállítást megnyitja: dr.
Török Katalin mûvészeti író.
A kiállítás
megtekinthetõ január
9-ig a hivatal ügyfélfogadási
idejében.
Kálvária õszi
lombokkal

XXV. ÉVFOLYAM 34. SZÁM  2011. DECEMBER 2.  SzeVi

19

KULTÚRA

ROZY ÉS AZ ANGYALOK SZÉPSÉGTIPPJEI

Itt minden érted van! Itt Te vagy a fontos!
Izgatottan készülök az ünnepekre, három hét, és itt a karácsony.
Nálam ez a nagy változás idõszaka. Szeretném ezt az életérzést átadni! Ezért kitaláltam, hogyan is tudnánk segíteni Nektek, kortól nemtõl
függetlenül, hogy az advent, a várakozás idõszaka könnyebbé váljon.
Bevásárlás, csomagolás, sütés-fõzés – sorolhatnánk végtelenségig a
feladatainkat. Na de hol vagy TE? Úgy akarsz járni mint tavaly? A
fáradtságtól szinte beestél a karácsonyfa alá. Ez az idén nem történhet
meg. Egy energikus, kiegyensúlyozott, boldog és gyönyörû NÕ leszel! A
pihentetõ alvás az egyik záloga a jó teljesítménynek. Bizony, ilyenkor
nehéz elaludni (mit vegyek, hogy ne megint egy értelmetlen kacattal
több legyen? már megint nem lesz idõm fodrászhoz menni? sminkelni?
melyik ruhába férek be? húzzam be a hasam vagy inkább egy gyors,
hatékony kilencnapos diéta? mit fõzzek, hogy finom is és egészséges is
legyen?) Ezért kitaláltuk az Angyalkáimmal, hogyan is kényeztessünk
Téged. A szépség fogalma alatt nemcsak a szépségápolást értjük,
hanem az okosan megválogatott étrendet is, amellyel minél tovább
kívánatos és egészséges maradhatsz. Szeretnénk ezeket az értékeket
mindenki számára közvetíteni és apró tanácsokkal segíteni. A
következõ lapszámokban praktikákkal találkozhattok a szépség és az
egészség jegyében, szakembereink tollából.
MACZÓ ROZÁLIA ÉS ANGYALAI

http://szepmeker.hu/
http://ragyogohaj.blogspot.com/
www.beautyteam.hu
www.lekvár.is.hu

Szentendrén kulturális esemény a karácsonyi
bevásárlás
KORTÁRS MÛVÉSZETI PIAC DECEMBER 3-ÁN A PMK-BAN
A KOMP Kortárs Mûvészeti Piac harmadik alkalommal kerül megrendezésre december 3-án 10 és 17 óra között a Pest Megyei Könyvtár
épületében. Az eddigi rendezvényekhez hasonlóan a mûvészek bevételük
15%-ával most is a könyvtár mûködését támogatják.
Miért más mégis a már az advent jegyében rendezett piac, mint az
eddigiek? A KOMP törekszik arra, hogy ezúttal a karácsonyhoz illõ áruválasztékkal érkezõ alkotók portékái töltsék meg a helyszínt. Az eddig is
népszerû képzõmûvészeti alkotások, festmények, grafikák kiegészülnek a
képzõ- és iparmûvészek által kimondottan erre az alkalomra készített tárgyaival. A kínálatban hangsúlyos szerepet kap a minõségi gyermekjáték,
az egyedi csomagolóeszköz és üdvözlõ kártya, s a karácsonyi hangulathoz
illeszkedõ lakberendezési tárgyak. A látogatók ez alkalommal is találkozhatnak ismert, és újonnan csatlakozó mûvészekkel is.
A karácsonyi bevásárlás ezúttal nem tolongás és idegõrlõ parkolási
nehézségek, fény- és zaj kísérte információáradatban telik Szentendrén. A
KOMP zaj helyett zenét, fények helyett önmagukért beszélõ alkotásokat, a
személytelenség helyett baráti beszélgetéseket kínál.
A szervezõk gondolnak a gyermekekkel érkezõ családokra is: õket interaktív mesesarok várja.

Fotópályázat
Szentendre Város Önkormányzata
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága
meghirdeti „Szentendre Természeti és Környezetvédelmi
Fotói” címû fotópályázatát
Fotópályázati kategóriák:
1. általános iskolás; 2. középiskolás;
3. felnõtt kategória.
Pályázat benyújtása: Szentendre,
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Városház tér 3. I. em. központi iktató
(személyes leadás), postán 2000
Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok beérkezési
határideje: december 15.
Minden fotópályázati kategóriában
1-3. helyezettet díjazzuk:
I. helyezett 30 000 Ft, II. helyezett
20 000 Ft, III. helyezett 10 000 értékû
utalvány.
Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. További információ:
www.szentendre.hu
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:
750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
 december 2. péntek
17:00 FUTRINKA UTCA (70’)
18.10 A HÁROM TESTÕR (110’) kh.:12 év
20.00 SZÜLETETT FELESÉG (103’’) kh.:12
év
 december 3. szombat
15.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL: BETLEHEMI 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

 december 6. kedd
15.00 TINTIN KALANDJAI (96’) BA
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’) kn.
18.20 MR.ÉS MRS BRIDGE (126’)
LÉLEKMOZI SOROZAT
20.30 A BÕR AMELYBEN ÉLEK (120’)
kh.:16 év
 december 7. szerda
15.00 TINTIN KALANDJAI (96’) BA
16.30 BABUSGATÓ- Lázár Enikõvel és
Farkas Verával
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’) kn.
18.20 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)
kh.:12 év
20.00 SZÜLETETT FELESÉG (103’’) kh.:12
év
 december 8. csütörtök
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’) kn.
18.30 FÜLES (96’) kh.:12 év -WOODY
ALLEN SOROZAT
20.20 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.:16 év
 december 9. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’) kn.
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS – Lázár
Enikõvel
18.10 AZ UTOLSÓ KOLOMEJKA
- TÉCSÕI BANDA (76’)
MUZSIKUSPORTRÉK
19.30 KOPASZKUTYA KETTÕ (90’ ) kh.:12
év
 december 10. szombat
16.00 A P’ART MOZI 5LETT – Születésnapi
p’arty.
„VISSZANÉZÕ” - kiállítás megnyitó.
„VISSZAJÁTSZÁS” dokumentumfilm
összeállítás a P’Art Moziról

18.00 CINEMA PARADISO (155’) - 1988.
19.00 PSYCHÉ ÉS NÁRCISZ (94’) kh.:16
év- 1980.
21.00 APUKALIPSZIS EGYÜTTES, P’ARTI
JAM SESSION

 december 11. vasárnap
15.00 NANNY MCPHEE ÉS A NAGY
BUMM (109) kn.
17.00 ROSSZ TANÁR (92’) kh.:16 év MOZIZZ OKOSAN! (DunaP’Art
Filmklub)
18.40 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)
kh.:12 év
20.20 ÁLMOK OTTHONA (92’) kh.:16 év
 december 12. hétfõ
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA -13 ÚJ MESE
(70’) kn.
18.30 „ENGEDJÉTEK HOZZÁM A KISDEDEKET”(82’) – A MAGYAR LÉLEK
ARCAI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
19.45 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.:16 év
 december 13. kedd
17.00 KOPASZKUTYA KETTÕ (90’) kh.:12
év
18.30 SZENTIVÁNÉJI SZEXKOMÉDIA
(84’) kh.: 12 - WOODY ALLEN
SOROZAT
20.00 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.:16 év
 december 14. szerda
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’) kn.
18.10 DRIVE-GÁZT! (100’) BA
20.00 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.16 év
 december 15. csütörtök
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: HOL AZ A
TÁDÉ? (73’) kn.
18.30 FILMMEGLEPETÉS (100’)
SZABÓ ISTVÁN SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub).
A film után közönségtalálkozó.
Meghívott vendégünk Szabó István
OSCAR-díjas filmrendezõ
21.00 DRIVE-GÁZT! (100’) BA

 december 20. kedd
17:00 DÖRMÖGÕÉK LEGÚJABB
KALANDJAI (74’) kn.
18:30 A FELOLVASÓ (124’) kh.: 16 év
 december 21. szerda
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.30 DRIVE-GÁZT! (100’) BA
20.00 KÉT NAP PÁRIZSBAN (96’) kh.:16
év

 december 22. csütörtök
17:00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18:20 A VÁNDORLÓ PALOTA (119’) kh.12
év
20.10 EGY NAP (108’) kh.:12 év
 december 23. péntek
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: VOLT EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
18.20 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn.
19.35 ÚT A CSILLAGOK ALATT.
EL CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL
A VILÁG VÉGÉIG (96’)kh.:12 év
DECEMBER 24-ÉN ÉS 25-ÉN A MOZI
ZÁRVA TART.

 december 26. hétfõ
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ MESE
(70’) kn
18.20 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn.
19.35 2 NAP PÁRIZSBAN (96’) kh.:16 év

 december 27. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
elõadása
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: HOL AZ A
TÁDÉ? (73’) kn.

Kecskés együttes
programjai
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
December 17. szombat 15 óra
ÓKOR A TUDOMÁNYBAN
ÉS A ZENÉBEN
Záhonyi András sumérológussal, a
Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy
Lajos Magánegyetemének magyarságtudomány professzorával
beszélget L. Kecskés András – ókori
hangszereken, ókori zenei illusztrációkkal közremûködik a Kecskés
Együttes.
Helyszín: Kecskés együttes próbaterme, Dumtsa - Ignatovity u. sarok

Kolping Karácsonyi
Ünnepség
December 16-án, pénteken 16
órakor szeretettel várnak mindenkit
a Kolping-házba (Péter-Pál utca –
Török köz). Program: kisiskolások
mûsora, karácsonyi elmélkedés, majd
kötetlen beszélgetés, melyre kevés
süteményt, szörpöt vagy más
innivalót, és egy adag jókedvet hozz
magaddal.

 december 16. péntek
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: VOLT EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
18.30 DOBOS ANNA: ZÁRÓJELENTÉS –
könyvbemutató (kisterem)
18.25 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106’) kh.:12 év
20.15 ÁLMOK OTTHONA (92’) kh.16 év
 december 17. szombat
17.00 ÚT A CSILLAGOK ALATT
EL CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL
A VILÁG VÉGÉIG (96’) kh.:12 év
18.40 A HERCEGNÕ (110’) kh.:12 év
20.30 ÁLMOK OTTHONA (92’) kh.:16 év
 december 18. vasárnap
15.00 NANNY MCPHEE ÉS A NAGY
BUMM (109’) kn
17.00 ÚT ÚT A CSILLAGOK ALATT
EL CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL
A VILÁG VÉGÉIG (96’) kh.:12 év
18.45 A RASHEVSKI TANGÓ (90’) a
MISZBT-vel közös filmrendezvény
20.15 A FELOLVASÓ (124’) kh.:16 év
 december 19. hétfõ
17.00 DÖRMÖGÕÉK ÚJABB KALANDJAI
(73’) kn.
18.20 DRIVE-GÁZT! (100’) BA
20.00 A HERCEGNÕ (110’) kh.:12 év
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

Garázs eladó Szentendre
belvárosában. Irányár: 1,7 millió
Ft. Tel. 06-20-230-3791.

KIADÓ LAKÁS

Azonnal beköltözhetõ 53 nm-es
lakás a Rózsakertben eladó. Tel.
(06-1) 205-5057.

Újszerû, szép ruhanemû, blúzok,
nadrágok, pulcsik, elegáns kabátok készpénzért eladók. Tel. 0620-952-7740.
Karácsonyra maradandó ajándék:
festõtõl kisebb-nagyobb festmények eladók. Tel. 06-20-9527740.
Szekrénysor: középbarna, 2x2
akasztós, olcsón eladó. Tel. 0620-952-7740.
Bakelit lemezt vásárolok. Tel. 0620-567-6751.
Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot, egyéb dísztárgyakat vásárolok gyûjteményembe. Hétvégén
is! Tel. 06-20-947-3928.

Belváros garzonlakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel. 06-20-2511638, 06-70-384-2714.
Kiadó 53,5 nm-es, társasházi, I.
emeleti lakás Szentendrén,
parkosított környezetben, a Papszigettel szemben. Bérleti díj: 60
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30867-0877.
Családi házban különálló lakrész
kiadó. Tel. 06-30-854-2277.
Kiadó kertes családi ház, külön
bejáratú, félkomfortos (nappali,
hálószoba, konyha, fürdõszoba
Wc-vel). Tel. (26) 302-171,
megtekinthetõ/érdeklõdni: 8-14
óra között.

ÁLLÁS
Szentendrén mérnöki iroda
munkatársat keres rugalmas
munkaidõben. Micro Station,
Photoshop profi ismerete és
számítógépes gyakorlata szükséges. Tel. 06-30-921-7162.
Leányfalun, a csempeszalon
fölötti szépségszalonba
kozmetikust keresek! Tel. 06-20327-8596.
Forma Stúdióba fodrászt
keresünk. www.formastudio.hu.
Tel. (26) 316-651.
Munkatársakat keresünk
tüzeléstechnikai, karbantartó
munkakörbe. Elõnyben részesítjük az építõipari, mûszaki alapképzettségû munkavállalókat!
Folyamatos munkaerõ felvétel!
Szakmai önéletrajzot várunk!
Jelentkezés személyesen:
Budapest 1126, Böszörményi
út 24/b. e-mailben:
perjesandras.magyarkemeny@
gmail.com.

Szentendrén a Püspökmajorlakótelepen különálló házrész
kiadó 60 ezer Ft rezsivel/hó.
3 db szoba 50 ezer Ft
rezsivel/hó+1 havi kaució. Tel.
06-20-223-3098.

Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, fûtésmérõvel felszerelt lakás
hosszútávra kiadó, 50 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-20-3149080.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Matematikából és fizikából
érettségi vizsgára, középiskolai
felvételire tesztlapokkal
ellenõrzött felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Befektetõknek ajánlom!
Budakalászon, a Pomázi út melletti építési területen 421 nm-es
terület eladó, jelenleg szántó. Ár:
4500 Ft/nm. tel. 06-20-3288462.

Olasz nyelvoktatást, korrepetálást, vizsgára felkészítést vállalok, valamint olasz- franciaangol üzleti levelezést, bedolgozást Szentendrén. Tel. 06-20452-6613.

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 Ftért. Tel. 06-30-560-3567.
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 12 millió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.
A Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, III. emeleti lakás beépített
konyhával, hõmennyiségmérõvel,
tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-314-9080.
keretbe

Belvárosközeli vagy Bükkösparti házat keresek, 200 ezer
Ft/hó bérleti díjért, olcsóbb
lehetõségeket is. Tel. 06-30299-0376.

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

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

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû
és 60 nm-es tetõtérrel, villajellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 0630-299-0376.

EGÉSZSÉG
Körömgomba- gyógy pedikûr
kezelése 8 nap alatt.
Bejelentkezés: (26) 300-419,
üzenet.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.

Popének-oktatás
Szentendrén, gyerekeknek és
felnõtteknek. Információ:
bajkeverok@gmail.com

Eladó Szentendrén a
Rózsakertben a Duna felöli
oldalon egy I. emeleti 49 nm-es
középsõ lakás. A lakás teljesen
felújított állapotban van, alacsony
rezsivel, saját tárolóval. Kiváló
infrastruktúra a Hév-hez,
buszhoz, üzletekhez 2 percre.
Irányár: 15 millió Ft. Tel. 06-20523-2681.

Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen 55 nm-es lakás
kiadó. Tel. (26) 314-489, este.
Szentendrén 53 nm-es, összkomfortos lakás egyedi gázfûtéssel,
kis kerttel, hosszútávra kiadó.
Tel. 06-20-347-0761.

OKTATÁS

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén eladó 76 nm-es
I. emeleti lakás, 20 nm-es
terasszal, csodálatos panorámával 23 millió Ft-ért. Tel. 06-30688-2058.

Lakások, garzon és másfél
szobásak, 6 és 7 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel.
06-30-299-0376.

Rajz-és mûvészetoktatás
Szentendrén a belvárosban.
Felvételire elõkészítés is. Tel. 0630-617-6750.

Magyartanítást, közép és
emelt szintû érettségire,
egyetemi és központi gimnáziumi felvételire való
felkészítést, olvasás- és
helyesírás- fejlesztést, korrepetálást, valamint szakdolgozat megírásában segítségnyújtást vállalok- kedvezõ
áron, (www.pappzsuzsa.hu).
Tel. 06-20-513-0798, e-mail:
szuszuka48@t-online.hu.
Németoktatás. Friss diplomás,
német szakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.

SZOLGÁLTATÁS
Szociális étkeztetés már napi
300 Ft-tól rá szorultsági
alapon. Tel. 06-20-533-1165.
Szentendrén és vonzáskörzetében, kandallók, cserépkályhák, téglakályhák rendbetételét, felújítását vállalom.
Hívjon bizalommal! Tel. 06-30900-6240.
Vállalkozások teljes körû
ügyviteli, számviteli, adózási feladatainak ellátását vállaljuk. Árgus
Könyvelõiroda Szentendre. Tel.
(26) 500-811.
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

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, 06-20823-2025.

ÜZLET
Kiadó Szentendre frekventált,
óvárosi részé, a belvárosban 10
nm-es üzlethelyiség. Bérleti díj:
125 ezer Ft/hó. Tel. 06-30-8670877.
A Bogdányi utcában
nagyméretû, galériázott utcai
üzlethelység kiadó, hangulatos belsõvel rendelkezik.
Tel. 06-20-464-3193.
Szentendre belvárosában
utcafronti üzlethelyiségek kiadók.
Tel. 06-20-809-1139, 06-30-3386389.
Budakalászon, nagy forgalmú
üzletsoron két üzlethelység
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20530-8867.
Szentendrén, a Fõ tér közelében
pinceétterem, felszereléssel
kiadó. Tel. 06-20-437-1153.
Szentendre belvárosában
(Kucsera utca) utcára nyíló 79
nm-es üzlethelyiség kiadó (földszint 25 nm, alagsor 54 nm). Tel.
06-30-724-8078.
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. 06-20-9527740.

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

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu
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Decembertõl ingyenes
bejglikóstolás.
Karácsonyra bejgli rendelést
felveszünk!
Téli nyitvatartásunk: 9.30-18 óra
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.
Tel.: 06-30-868-5940

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

- márkafüggetlen gépjármû
javítás
- gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga megvárható
- gumiszervíz, eladás
- klíma töltés, tisztítás
- autómosás

SPORT

Futball
November közepén bajnokiról
bajnokira jártam Szentendrén és
a környéken.
November 12.
Dunabogdány - Aszód 3-2 (1-2),
Megye I./B. bajnoki. Góllövõk:
Kenyeres (2), Bonifert T., ill. Rakita
G. és Farkas Á:
Kíváncsi voltam, hogy a bogdányi
csapat a korábbi három – részben
játékvezetõi tévedések következtében – elszenvedett vereség után
talpra tud-e állni megmarad-e az
esélye az élmezõnyben maradni.
Sikerült nekik! Talpra állt a
Bogdány!
Nehezen ment, mert az elsõ félidõben még az Aszód vezetett (1-2).
A második félidõben is összehozott
néhány formás támadást a fekete
mezben játszó vendégcsapat, de a
játékrész közepétõl állandósult a
kékmezes bogdányiak fölénye. A
félidõ hajrájában aztán az aszódi
kapus csak szabálytalanság árán
tudott menteni, büntetõ következett, amelyet a hazaiak értékesítettek (2-2). Végül a 40. perc

meghozta a bogdányi gyõzelmet
jelentõ gólt egy nagyszerû kiugratás végén (3-2). Az aszódi
kapus elvesztette a fejét, és ordítva
nekirohant a partjelzõ hölgynek,
lest reklamált. A játékvezetõ –
jogosan – kiállította!
A hazai csapat harcos, hajtós
második félidei játékával rászolgált
a három pontra, és a közönség ovációjától kísérve vonulhattak öltözni.
(Ötödik helyen állnak, alig lemaradva a dobogós helyezettektõl!) A
játékvezetõk jól vezették a mérkõzést, végre ilyenrõl is beszámolhattam.

Még egy büntetõ kihagyása is belefért, az elsõ félidõ így is 4-0 lett.
A második játékrész nyomasztó
hazai fölényben telt, „örömfoci”
ment a pályán. Szebbnél szebb kiugratások, cselek, beadások és gólok követték egymást. A sárga mezes hazaiak tetszés szerint érték el
góljaikat. A csapat ezen a meccsen
is CSAPAT volt. Elindulhatnak a
mostani hetedik helyrõl a jobb
helyezés felé egy jó alapozás után a
tavaszi szezonban. A két játékvezetõ viszonylag jól vezette az
amúgy nagyon sportszerû találkozót.

November 13.
PILE (Pilisszentkereszt) - Páty 10-0
(4-0)! Megye III. o. bajnoki. Góllövõk: Mikusik B (3), Cserni M.(2),
Orosházi D., Papucsek A., Kozák Z.,
Glück E., Jánszki N.
Örömfoci Szentkereszten! A hazaiak tartottak attól, hogy nem sikerül olyan gyõzelmet aratni, hogy
feljebb kerüljenek a tabellán.
Alaptalan volt a félelmük! Már a 7.
percben megszületett az elsõ gól,
amit valóságos gólözön követett.
Látható volt, hogy a pátyiak védelme könnyen zavarba hozható.

További megyebajnoki eredmények, környékünk csapatainak
jelenlegi helyezése zárójelben:
Megye I. o.: Budakalász (7. hely) Tárnok 1-1
Megye I./B. Pomáz (7. hely) Perbál: 4-1; Gödöllõi EAC Tahitótfalu (15. hely ) 2-1
Megye II. o.: Szigetmonostor (3.
hely) - Visegrád (10. hely) 6-1;
Leányfalu (13. hely) - Vácduka
1-3
Megye III. o. Fót II. Pilisszentlászló (8. hely ) 7-1

Sport Poha-Rak világnap
SPEED STACKS STACK UP! GUINNESS WORLD RECORD
A világnap a Nemzetközi Sport Poha-Rak Szövetség (WSSA-World Sports
Stacking Association) évenként megrendezett eseménye. A Guinness
Record szerint tavaly több mint 318 ezren vettek részt egy minimum 30
perces pohárpakolás rendezvényen a világ 26 országában, közel 30 ezer
intézményben. Ebben az évben négy országgal, köztük Magyarországgal
bõvült a mozgalom, és ezzel újabb világcsúcsdöntés történt az e napon
sport-poharazó emberek számában: több mint 409 600 résztvevõ hitelesített eredménye érkezett a WSSA nevezési webfelületére 28 országból!
Magyarország az elsõ alkalommal nevezett be, ennek ellenére a 4. helyen
végzett USA, Kanada és Tajvan után. Európában a legjobb ország vagyunk
2910 résztvevõvel, Németországot, sõt Angliát is megelozve, akik már 10
éve használják e programot! Ez hatalmas teljesítmény ahhoz képest, hogy
Magyarországon csak ez év januárjától kezdve mutattuk be ezt a sportot!

második
játékrészben
hamar
megszületett a második hazai gól.
Ettõl kezdve a kék-fehér csíkos
vendégek egyre kevesebbszer közelítették meg a bogdányiak kapuját.
Jobbára az õ térfelükön volt a labda.
A váratlan és pontos keresztlabdákkal operáló piros mezesek még
három gólt lõttek, így gyõzelemmel
zárták az idényt, és csak három
ponttal vannak lemaradva az élbolytól. Gólszerzõk: Bonifert T. (3),
Marosi Z. (2).
További megyebajnoki eredmények:
megye I.o.: Budakalász-Bag 0-6
(súlyos!).
I./B o.: Pomáz-Pilisszentiván 1-2. A
kalásziak a 10., a pomáziak a 8.
helyen, tehát középmezõnyben állnak az õszi idény végén.
A II. osztályban már a múlt héten
befejezõdött a bajnokság, ott a 2
helyen Szigetmonostor (Szigetgyöngye SE) végzett.

Kézilabda
Végre nyertek
lányok!

a

szentendrei

Kézilabda NB/I.B. nõk: Szentendrei
NKE-Marcali 31-27 (16-12). Végre
gyõzelem, Lányok! Nagyon kellett!
Így már a VKL Gyõrrel (10. hely)
azonos pontszámmal a 11. helyen a
SZNKE!

Befejezõdtek a megyei labdarúgó
bajnokságok. Elõkelõ helyen a
Bogdány és a Monostor!
A „szomszédok rangadója” volt
Dunabogdányban. A Tahitótfalu
csapatát fogadták – megye I./B.
osztályú mérkõzés volt. Utolsó forduló az õszi idényben. Viszonylag
kiegyenlített elsõ félidõt láttunk,
bár a piros mezes Bogdány veszélyesebben támadott, de ekkor még a
tótfalusiaknak is akadt helyzetük.
A szünetre 1-0-ás bogdányi vezetéssel mentek pihenni a csapatok. A

Férficsapatunk, az SZKC korábban
lejátszotta ennek a fordulónak a
mérkõzését, 10 ponttal a középmezõny végén, a 9. helyen áll, de az
elõtte lévõ három csapattól pontszámban nem, vagy alig vannak
lemaradva.
GERLAI P.

Teremlabdarúgás
A teremlabdarúgó bajnokság 1. osztályában a november 19-i forduló
eredményei

A Magyar Sport Poha-Rak felhívására – hogy az e programot használó intézmények nevezzenek be ebbe az eseménybe azzal, hogy november 17-én
minimum 25 résztvevõvel legalább fél órán keresztül játsszanak – összesen 15 intézmény nevezett be 2500 résztvevõ regisztrálásával az ország öt
megyéjében. A Dunakanyar régióban Hamar Ági vezetésével öt intézmény
nevezett be 755 gyerek aktív részvételével Szentendre, Tahitótfalu és
Leányfalu iskoláiban és a Presto Sport és Rekreációs Klubban.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre
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Anonymus
Püspökm. II.
Tico Tico
Brigád
Anonymus
Tico Tico
Püspökmajor II.
Berugosz
Boka Junior

Törköly
Izbég
Törköly
Izbég
Berugosz
Boka Junior
Phoenix
Brigád
Phoenix

2:5
2:1
3:1
4:4
1:4
1:4
3:0
0:3
0:3

Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Csapat
Püspökm. II.
Berugosz
Brigád
Boka Junior
Tico-Tico
Anonymus
Izbég
Törköly
Phoenix

Összpontsz.
10
9
7
7
6
6
4
3
0

Következõ forduló: 2011. december 3.

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT

Úszás

Mezei futó OB a Skanzenben

II. Kiss Géza emlékverseny –
november 27., Salgótarján

égy év alatt immár harmadik alkalommal rendezhet nemzetközi szintû
eseményt a Magyar Atlétikai
Szövetség: jövõ decemberben a
SPAR 19. Mezei futó Európabajnokság mezõnye látogat
hazánkba! Magyarország korábban soha nem láthatta vendégül
ebben a szakágban a kontinens
legjobbjait, így a történelmi pillanathoz egy történelmi helyszín
is dukál, ami a Szabadtéri

13 magyar klub és 2 szlovák
(Besztercebánya és Rózsahegy)
153 versenyzõje vett részt a hagyományos Kiss Géza emlékversenyen, melyen a szentendrei HKLSE 12 fõ versenyzõvel
Schifferer András edzõ és ifj.
Szabó László vezetõedzõ kíséretében sikeresen helytállt!
Versenyzõink 1 arany, 1 ezüst,
3 bronzérmet és számos
pontszerzõ helyet (4-6. hely) –
összesen 5 medáliát és 10
oklevelet – szereztek a régiós
szinten is erõsnek mondható
mezõnyben! Legeredményesebb versenyzõnk: Szabó
Teodóra különdíjban részesült!

N

dolgozik azért, hogy a több mint
ezer vendég elégedetten távozzon
majd Magyarországról. A kontinensviadal fontosságát bizonyítja, hogy már most, több mint egy
évvel az Európa-bajnokság elõtt
az Európai Atlétikai Szövetség
képviselõi verseny közben szerettek volna tájékozódni a rendhagyó pálya részleteirõl, így a
hétvégén megrendezett Magyar
Bajnokság – SkanzenCross 2011
névre keresztelt European Athle-

Eredmények
50 m gyors
3. SZABÓ Teodóra
3. FÜZESI Mátyás
4. SZABÓ Beatrix
4. FEJÉRDY Vince
5. KOVÁCS Márton
6. GÉMESI Márton
8. BÁLINT Gergõ
10. TÓTH Lili
10. KELEMEN Ákos
11. NÉMETH Ádám
14. KOVÁCS Gergely

’97
’03
‘02
’03
’03
’03
’02
‘98
’01
’98
’00

100 m mell
1. SZABÓ Teodóra
7. KELEMEN Ákos
9. KOVÁCS Márton
10. KOVÁCS Gergely
10. GÉMESI Márton
11. NÉMETH Ádám
12. TÓTH Lili
18. BENZSAY Rebeka

’97
’01
’03
’00
’03
’98
’98
’00

50 m hát
3. KOVÁCS Márton
4. FÜZESI Mátyás
5. FEJERDY Vince
6. BÁLINT Gergõ
9. SZABÓ Beatrix
10. KELEMEN Ákos
18. BENZSAY Rebeka

’03
’03
’03
’02
’02
’01
’00

100 m pillangó
4. FEJÉRDY Vince
5. SZABÓ Beatrix
8. NÉMETH Ádám

’03
’02
’98

800 m gyors
2. SZABÓ Teodóra

’97

24

Néprajzi Múzeum, a szentendrei
Skanzen lesz! Ennek elõfutára és
egyben fõpróbája volt a november
26-i Magyar Bajnokság az intézmény kijelölt pályáján.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
profiljába teljesen beleillik a
sport, hiszen az intézmény egyik
alapüzenete az egészségre hasznos tevékenységek támogatása,
bio- és ökogondolkodás erõsítése,
illetve a fiatalok sportos életmódra való nevelése. Ennek bizonyítéka, hogy 2008-ban bevezették a futóbérletet, amellyel reggelenként és délutánonként, a
múzeumlátogatási idõn kívül a
2,2 km belsõ utat szabadon
használhatják a friss levegõre,
testmozgásra és szép környezetre
vágyók. (Évente átlagosan félszázan élnek a lehetõséggel, és
váltanak bérletet.)
Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai
Szövetség elnöke és dr. Cseri
Miklós, a Skanzen fõigazgatója
nemrégiben írta alá azt a szerzõdést, amelyben vállalták, hogy
a következõ alig több mint 54 hét
alatt a két szervezet kéz a kézben
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tics Permit Meeting-et is a helyszínen tekintették meg.
A november 26-i Magyar Bajnokságon hat kategóriában, a
közel ötszáz induló változatos
vonalvezetésû és talajú terepen,
az „ország több tájegységét is
érintve”, a felbecsülhetetlen
értékû népi emlékek között szép
versenyeket vívott. A pálya elõkészítése, az elõírásoknak megfelelõ módon történõ kialakítása,
javítása már szeptember végén
megkezdõdött, így 120 köbméter
termõföldet, 20 kg fûmagot használtak fel a Skanzen munkatársai
a MASZ munkatársainak irányításával. A november végi rendezvény remek alkalmat adott a
múzeumépítõ, országépítõ imázs
erõsítésére, hiszen a kialakított
pálya a házak közt haladt, betekintést engedve a népi építészetbe, a gyönyörû természetvédelmi környezetbe. A résztvevõk sokszor kéznyújtásnyira
futottak el egy-egy pajta, présház
mellett.
A 2010-ben útjára indított MASZ
Mikulás futás mellett az idén volt
Duci gyaloglás is, mindkét ver-

seny távja 1,5 km, vagyis egy
nagy kör, mivel összesen három
különbözõ hosszúságú kört jelöltek ki a szentendrei Skanzen
területén. Az amatõr számokra a
helyszínen is lehetett még nevezni egy használt, de jó állapotban lévõ könyvvel vagy játékkal,
amit a MikulásGyár juttat el a
rászorulóknak.
A rangos mezei futó EB-re jövõ
decemberben kerül sor, újszerû
lehetõséget kínálva, hiszen ez az
elsõ alkalom, hogy egy szabadtéri
múzeum nyerte el a vendéglátói
feladatokat. Bár számos különbség volt az idei és a jövõ decemberi program között, a pálya
nyomvonala teljesen megegyezik
azzal, amelyen 2012-ben Európaés világklasszis sportolók róják
majd a köröket a Skanzen tájegységei között.
A legtöbb örömteli pillanatot a
VEDAC atlétáinak, vezetõinek
hozta a Skanzen: a veszprémi
atléták röpke három óra alatt tíz
bajnoki címet gyûjtöttek be, és
ezzel ismét hazavihették a nagy
múltú Munka vándordíjat. A program fénypontjaként együtt rajtoltak felnõtt férfiak és nõk, az
iramot az idén marathon-futásban olimpiai szintet elért Kovács
Tamás diktálta. A bajnokságon a
dobogó legfelsõ fokára 12 szakosztály versenyzõi állhattak fel,
legtöbben az ifjúságiaknál álltak
rajthoz: 80 férfi és 47 nõ. A fiatalabb korosztályok futamaiban
tehetséges gyerekek mutatták
meg magukat.
POLNAI G.

Szentendrén
fitness-terem kiadó!
2012. január 1-jétõl
a térség legkorszerûbb
létesítményében 596 m2 ingatlan
hosszú távra kiadó.
A bérlemény elsõsorban
fitness jellegû tevékenységre
alkalmas.
Bõvebb tájékoztatásért forduljon
Bacsa Csaba ügyvezetõhöz
az info@v-8.hu e-mail címen.
Tájékoztatást kizárólag írásos
megkeresésekre adunk!

