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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.szen-
tendre.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 Gyógy-
szertár, Kanonok u. 4., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., 505-
779
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 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 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Dunakorzó 11/A (DMH) 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647

mobil: +36 20 260 4642 
e-mail: ujsag@szevi.hu

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra

szerkesztõségi titkár: 
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M. Móré Ibolya 30/856-4100

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,

Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
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áldott, békés ünnepeket kívánunk!

Adventi tûzvédelem

Tisztelt Olvasóink!

Karácsony közeleg. Szeretet, ün-
nep, ajándékozás, karácsonyfa,
fények, gyertya. 
Kérünk mindenkit, hogy a fenyõn
figyelmesen meggyújtott gyertyát
egy percre se hagyják magára.
Gyermek ne gyújtsa meg a gyer-
tyát! Egy fenyõ kb. 4-5 másodperc
alatt borul lángba. Egy átlagos
szoba kb. 40-50 másodperc alatt
telítõdik füsttel. 

A gyertya elhelyezésére különös
gondot kell fordítani. Semmi-
képpen ne legyen felette másik ág
vagy lelógó, egyéb fenyõdísz. Az
elektromos lámpákat csak az idõ
alatt kapcsolják be, ameddig
otthon tartózkodnak. 

Ha elmennek a házból, lakásból,
mindenképpen húzzák ki a kon-
nektorból, ne hagyják áram alatt.
A régi típusú lámpák melegednek.
Szilveszter tájban már nagyon
szárazak a fenyõk, ezért a fentiek
fokozottabb figyelmet igényelnek!
Amennyiben a szobában van
mûködõ kályha, kandalló, mindig
legyen elõtte nem éghetõ anyagú
parázsfelfogó. 

Tisztelt Olvasóink! 
Megköszönve több éves

figyelmüket, boldog, 
szeretetteljes karácsonyt 

kívánok magam és Szentendre
Város Önkormányzata 
Hivatásos Tûzoltósága 

nevében! 

VÉGI CSABA
tûzoltó százados

Ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal és az Okmányiroda a két ünnep között
(december 26-31. között) az alábbi nyitva tartás
szerint fogadja az ügyfeleket.
December 26. (hétfõ): munkaszüneti nap
Polgármesteri Hivatal:
december 28. (szerda): 8-12 és 13-16 óráig
december 30. (péntek): 8-12 óráig
december 27. és 29. (kedd és csütörtök): nincs
ügyfélfogadás
December 28-án és 30-án ügyeleti rendben
mûködik a hivatal, ezért ezeken a napokon csak
halaszthatatlan ügyeikben tudunk a segítségükre
lenni!
Okmányiroda:
december 26-31. között nem lesz ügyfélfogadás.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala és mun-
katársai nevében békés Karácsonyi Ünnepeket és
nagyon boldog új esztendõt kívánunk!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:

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

fennmaradó terület

hrsz.:4/6 Gksz-7 3055 ~2355 20.940 ,- ~49.313.700 ,- 100.000,-
(kivett út)

hrsz.: 2/1 Gksz-7 12197 a) ~5000 20.940 ,- a) ~104.700.000 ,- 100.000,-
(legelõ) b) ~3300 b)  ~69.102.000 ,- 100.000,-

hrsz.: 2/2 Gksz-7 5807 c) ~ 1360 20.940 ,- c) ~28.478.400 ,- 100.000,-
(kivett vízmû) d) ~ 1500 d) ~31.410.000 ,- 100.000,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába december 27. 10.00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Csoport irodáján vehetõ át.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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A polgármester
programja

December 18. (vasárnap)
15.30 Adventi gyertyagyújtás a Fõ
téren

December 19. (hétfõ) – Január 6.
(péntek)
szabadság

December 27. (kedd)
16.00 Rendkívüli testületi ülés

December 31. (szombat)
23.55 Szilveszteri köszöntõ a Fõ téren

Január 7. (szombat)
18.00 Újévi koncert 

Január 9. (hétfõ)
10.00 Kommunikációs megbeszélés

Január 10. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés

Január 11. (szerda)
14.00 DPÖTKT Évkezdõ konferenciája

az új Közoktatási Törvényrõl
15.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
15.30 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés

Január 12. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
16.00 Diákönkormányzat Alakuló ülése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

December 18. vasárnap, 19 óra
Péter-Pál templom (Péter-Pál u.) 
A MUSICA BEATA KÓRUS
KARÁCSONYI HANGVERSENYE
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és Wolfné
Kovács Zsuzsa 
A belépés ingyenes.

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

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

December 30. péntek
(ELÕ)SZILVESZTERI VETÍTÉS 
A P’ART MOZIBAN 
Duna-korzó 18. Tel.: 26/777-010
17:00 HOLDHERCEGNÕ (103’) kh.12 év,
családi kalandfilm
18:45 PÓT PASI (108’) BA
20:30 HOGYAN LOPJUNK
FELHÕKARCOLÓT? (106’)  BA

December 31. szombat
SZILVESZTERI VETÍTÉS 
A P’ART MOZIBAN 
Duna-korzó 18. Tel.: 26/777-010
17:00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106’) kh.12 év
19.00 HOGYAN LOPJUNK
FELHÕKARCOLÓT? (106’)  BA
20:00 PÓT PASI (108’) BA
(2012. január 1-jén a mozi zárva tart.)

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

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

Január 7. szombat, 18 óra
Városháza díszterme 
ÚJÉVI KONCERT ÉS A MECÉNÁS-DÍJ
ÁTADÁSA 
Újévi köszöntõt mond: 
dr. Dietz Ferenc polgármester. 
Az est háziasszonya: Kolti Helga, a Szentendrei
Kulturális Központ igazgatója
A Szentendre Város Mecénása díj átadása után
ünnepi koncert, mely egyben a szentendrei Liszt
év záró eseménye. 
Fellép: Irmai Kálmán zongoramûvész,
közremûködnek: Richter Annamária zongora-
mûvész, Bodoky-Krause Annamária zongora-
mûvész, a Szent Anna kórus – karvezetõ Méhes
Imre.

Részletes porgram:
www.szentendreprogram.hu

www.szevi.hu

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

Adventi krumpliebéd
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. 
Mindenkit szeretettel hívunk erre a jó hangulatú, de egyúttal nemes
célú összejövetelre.

A szervezõk nevében
TOLONICS GYULA képviselõ  

Az Adventtõl Vízkeresztig Szentendrén címû programfüzetben Török Katalin
Karácsonyi étkek és szokások címû írása másodközlésként jelent meg. A kiad-
ványban nem tüntettük fel, hogy az eredeti írást a Szentendre és Vidéke 2009
decemberében már közölte, és a szerzõt nem tájékoztattuk a cikk átvételérõl.
A hibáért elnézést kérünk.

Szerkesztõk

Szentendre a Duna
Televízióban

December 16-án, pénteken
12.10-tõl 14.15-ig Szentendre
adventtõl vízkeresztig címû
mûsorral szerepel városunk a
Duna Televízióban. A mûsor
résztvevõi: Blanckenstein
György plébános, Pistyur Imre
szobrászmûvész, Kapás Ági és
Némethné Tóth Ágota a
Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesületébõl, Juhász Károly,
a Szentendrei Kulturális Köz-
pont mûvészeti vezetõje, és az
Izbégi óvoda Mackó csoportja.
Az adásban látható felvé-
teleket a Szentendre TV
készítette.

Advent és összefogás

A Városfejlesztõ Egyesület szoká-
sos ülésén megbeszélést tartott az
adventrõl, valamint a tagok
észrevételezték és új ötletekkel
bõvítették a városi összefogási
programot, amelyet hamarosan a
lakóknak is eljuttat az önkor-
mányzat.
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Tolonics Gyula, a belváros képviselõje – Kun
Csaba képviselõ és Virágh János város-
üzemeltetési referens közremûködésével –
lakossági fórumot tartott december 1-jén, a
Petõfi egyesület Stéger közi székházában,
melynek fõ témája az volt, hogy lehetne a
Szamárhegyet megóvni az átmenõ forga-
lomtól. Bevezetõjében Tolonics Gyula beszá-
molt az Iskola utca egyirányúsítása óta eltelt
idõszak forgalmi adatairól. Ez alapján
kiderült, hogy a Szamárhegyen reggel átmenõ
autóforgalom az intézkedés óta mintegy har-
madára csökkent. A problémát az okozza,
hogy ez a gépjármû-mennyiség most az
Angyal és Bartók Béla utcára tevõdött át.

Szamárhegyi gondok
Alapvetõ probléma, hogy a szamárhegyi szûk
utcák alkalmatlanok – stabilitási, útburkolati
és vonalvezetési okokból – az egyre növekvõ
forgalom elviselésére. A lakók panaszolták,
hogy õk a lakásból rögtön az utcára lépnek,
ami különösen gyerekek esetében veszélyes,
mert az autósok többsége nem tartja be az
elõírt sebességet. 
Mindenki egyetértett azzal, hogy korlátozá-
sokra van szükség, de ezek mikéntjérõl eltér-
tek a vélemények. Ahogyan összegzésében
Tolonics Gyula elmondta: minden beavat-
kozás újabb problémát idézhet elõ, ezért min-
den lépést nagyon meg kell gondolni. A pol-
gármesteri hivatal koncepciója, hogy az
átmenõ forgalmat kiszorítsa a Szamárhegyrõl,
ennek érdekében „Behajtani tilos, kivéve cél-
forgalom” táblákat helyeztek ki a Szamárhegy
több pontjára. 
Több lakó szerint a személyre szabott behajtási
és parkolási engedély lenne a megoldás, de
ellenérvként elhangzott, hogy így a látogatók,
rokonok sem tudnak bemenni. Az is felmerült,
hogy teljesen ki kellene tiltani az autós forgal-
mat a Szamárhegyrõl, de ennek hátránya,
hogy így a betegek, idõsek közlekedése
nehezebbé válik. Többen sorompó felállítását,
illetve bukkanók építését javasolták.
Felmerült a lakók részérõl, hogy kamerákat
kellene felszerelni a szabályok betartatása
érdekében. Kun Csaba elmondta, hogy a ka-
mera felállításának költsége kb. 500 ezer Ft,
mert a mostani térfigyelõrendszer kapacitása
nem bír el többet, ezért új átjátszókat kell

kiépíteni. Szerinte a testület támogatná a
javaslatot, ha a lakók is hozzájárulnak anya-
gilag a kiépítéséhez.
Az Iskola utca korábbi egyirányúsításával
kapcsolatban elhangzott, hogy sok autós még
mindig nem tartja be az új szabályozást,
illetve, hogy az utca lezárásával rosszabb lett
a helyzet a többi utcában. Olyan javaslat is
elhangzott, hogy az Iskola utca sarkán lévõ
táblát a Daru piachoz kellene áthelyezni, így
nem a Szamárhegyre, hanem a 11-es út felé
mennének az autók. 
Az egyik lakó Kismarton (Eisenstadt)
példájára hivatkozott, amely ugyan kisebb
város Szentendrénél, de a hasonló problémát
szülõi-nagyszülõi-tanári összefogással oldot-
ták meg: iskolakezdés elõtt a különbözõ
utcákból érkezõ gyerekeket egy-egy felnõtt
kíséri az iskolába. Tolonics Gyula szerint az is
jó megoldás lehetne, ha a szülõk a Duna-par-
ton raknák ki a gyerekeket, akik innen pár
perc alatt bármelyik belvárosi iskolát elérik.
Az egyik lakó szerint a Bartók Béla utcában a
„Megállni tilos” tábla életszerûtlen, mert az
autóknak így az ellenkezõ oldalon kell parkol-
ni, amellyel még jobban nehezítik a köz-
lekedést. Elhangzott, hogy vissza kellene állí-
tani az eredeti súlykorlátozást (most 9 tonna
a megengedett), és felhívták a figyelmet arra
is, hogy rendszeresen elõfordul, hogy az
építkezések után nem állítják vissza az utca
eredeti állapotát. 

Útjavítás

A lakók felháborítónak találták a Szamár-
hegyen nemrégiben elvégzett útjavítás
minõségét: már aznap kézzel ki lehetett szed-
ni a köveket. Virágh János egyetértett a mi-
nõségi kifogásokkal, elmondta, hogy a mun-
kát nem fogadták el, s megállapodtak a
kivitelezõvel, hogy a munkát újra elvégzik.
Többen megemlítették, hogy a Daru piacnál
nagyon jó minõségû az útburkolat, ugyanazt a
vállalkozót kellett volna megbízni. Virágh
János elmondta, hogy valóban elégedettek
voltak a mosonmagyaróvári cég munkájával,
de a közbeszerzési eljárásban megjelölt 6-7
ezer Ft/nm árral szemben õk 25 ezer Ft-ért vál-
lalták volna.

Parkolás

A lakók kifogásolták, hogy nemrégiben
megváltozott az Arzén utcában a parkolási
rend, jobb volt a korábbi gyakorlat, amikor a
temetõfal mellett meg lehetett állni. 
Szóba került a Református Gimnázium felé
kanyarodás során adódó probléma: az utcá-
nak annyira kicsi a kapacitása, hogy ha vala-
ki a kanyar után megáll, hogy kitegye gyer-
mekét, a sor vége a 11-es úton marad. Az
egyik lakó szerint a benzinkút helyén kellett
volna fogadóbázist kialakítani. 
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Madárkórház

Támogatja a város a „Szentendrei Madár-
elsõsegély és Környezeti Nevelési Tanoda”
megvalósításának ötletét, amelyhez telket
is biztosítana. A felajánlás csak nyertes
uniós pályázat esetén lép életbe, ha a
beruházó legalább öt évig mûködteti a
házat.

Zöldfelületek megújítása

A városi fõkertész a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájépítész Karával együttmû-
ködve, hallgatói munka keretén belül
készíti el 2012. tavaszára Szentendre Város
Zöldfelületi Koncepcióját. A közremûködõk
költségeinek fedezésére százezer forintot
biztosított a város.

GESZ-vezetõ

Az önkormányzat a Gazdasági Ellátó
Szervezet vezetésével (a gazdasági vezetõi
feladatok egyidejû ellátása mellett) az eddi-
gi megbízott vezetõt, Jelasics Lászlót bízza
meg 2012. január 1-jétõl 2012. június 30-
ig,

Új FB-tag

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit
Kft. Felügyelõ Bizottságába a lemondott
Boros Iván helyére november 11-gyel
Sólyomné Gyürk Dorottya került. A megbí-
zott térítésmentesen látja el feladatát.

Óvodaépítési tervek

A növekvõ óvodai férõhelyigények kielé-
gítése céljából az önkormányzat legalább
három, egyenként 25 férõhelyes óvodai
csoportszobát és a szükséges egyéb kiszol-
gáló létesítményeket magában foglaló
óvoda megépítésére szeretne pályázni.
Elindult a pályázati lehetõségek felku-
tatása, továbbá az építés helyszínére és a
kivitelezés technológiájára vonatkozó gon-
dolkodás.

Pályázik a P’Art Mozi

Az „art” mozihálózat digitális mûköd-
tetésére szerver vásárlásra pályázik a P’Art
Mozi. Az NKA Mozgókép Szakmai Kol-
légiuma által kiírt pályázathoz szükséges 
saját forrást a Kulturális Kft. biztosítja.

Fórum a belvárosi közlekedésrõl
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Megállapodás 
a MûvészetMalomról
A Szentendrei Önkormányzat és a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága között megállapodás
született a MûvészetMalom intézményét
illetõen.
A szentendrei MûvészetMalom mindig sikeres
intézményként mûködött. Országos hírû volt a
néhány évvel ezelõtt megrendezett Nagy-
bányai kiállítás, de jelentõs kortárs kiállítóhe-
lyként is számon tartják. Láthattuk a falain –
többek között – Aknay János, Deim Pál,
Balogh László alkotásait is. Számos esetben
adott otthont a nyaranként megrendezésre
kerülõ Szentendrei Teátrum darabjainak. A
következõ nagy esemény a 2012. tavaszán
megnyíló Szobrász Triennálé lesz. 
Az intézmény nemrég új szárnnyal bõvült
Szentendre belvárosi rehabilitációjának része-
ként. A több mint egymilliárd forintos beru-
házás kapcsán a Fõ tér, a Dumtsa és a Bog-
dányi utca új burkolatot kapott, a Tourinform

és a Fõ tér 12. alatti Vendégház épülete is
megújult, valamint a Templomdombi támfal is
új sétáló résszel bõvült.
A MûvészetMalom kérdésében a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a szentendrei
Önkormányzat közötti megállapodás alapján
az önkormányzat biztosítja az épületet, fizeti
a rezsiköltséget (évi 27 millió Ft), a Múzeum
pedig a szakmai irányítást látja el (technikai
háttér, mûtárgyszállítás, biztosítás, restau-
rálási munkák, pályázati lehetõségek stb.).
A cél közös: a MûvészetMalom „kiállítóhellyé”
nyilvánítása, az eddigi ismertség és színvonal
fenntartása, a hagyományok ápolása, a
mûvészetek, a kultúra támogatása. A helyi
mûvészek számára továbbra is kiállítási
lehetõséget biztosítanak, s emellett országos
tárlatokat is szerveznek. Mindezt szoros
együttmûködésben kívánják megvalósítani: az
önkormányzat elõzetesen egyeztet és véle-
ményezi a kiállítási programot, majd utólagos
beszámolót kér a lezajlott eseményekrõl. Így
természetesen közös lesz a marketing megje-
lenés is a plakátokon, s a katalógusokban.
(Kapcsolódó cikkünk a 15. oldalon)
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SZEI-eszközök

Januárban döntenek a képviselõk a szakor-
vosi rendelõ eszközbeszerzésének kérdé-
seirõl. A rendelõintézet újjáépítése elké-
szült, de a pályázat részeként hátravan
még az orvostechnikai kellékek közbe-
szerzés útján történõ kiválasztása. A
beérkezett elõzetes ajánlatok alapján az
önrész emelésére lesz szükség. Az új
eszközök (pl. röntgengép és más diag-
nosztikai berendezések) kifizetése 2012-
2016 között történik majd meg.

Városi összefogási program

A képviselõk, a Szentendrei Városfejlesztõ
Közhasznú Egyesület, civil egyesületek,
valamint a Kulturális Kft. és TDM Kft.
javaslatai alapján bõvült az eredetileg 56
pontos városi összefogási program. Ennek
eredményeképpen az „1000év+” program
kiegészítésre került és a 2012-es évtõl a
pénzügyi reorganizáció, valamint a városi
összefogás prioritások kerülnek elõtérbe.
A képviselõ-testület elfogadta a program-
pontokat, de „az idõk szavának” meg-
felelõen a határozatban szerepel, hogy az
önkormányzat pénzügyi helyzetére való
tekintettel az errõl szóló tájékoztató
anyagot a lakossághoz elsõsorban elektro-
nikusan és a választókerületi képviselõk
közremûködésével juttatják el.

Mûvészeti Tanács

Változott az önkormányzatot segítõ szent-
endrei Mûvészeti Tanács összetétele, ezzel
arányosabbá téve a különbözõ mûvészeti
ágak képviseletét a nyilvános vélemény-
alkotó és döntéshozó fórumban. A két-
évente újraválasztandó tagok közül ketten
polgármesteri delegáltak, ketten helyi
képzõ- és/vagy iparmûvészek, ketten
építészek, egy fõ elõadómûvész, egy tag az
egyéb kreatív ágazatok (turizmus, média,
stb.) képviselõje, egy tag pedig a kultúrával
foglalkozó szakbizottság delegáltja. A
fõépítész, mint szakmai titkár, szavazati
joggal nem rendelkezik.

Lomtalanítás és díjemelés

A Városi Szolgáltató fenntartja az évente
egy alkalommal végzett zöld lomtalanítást,
illetve a lomtalanítási feladatot lakosság
bejelentés alapján az egész év folyamán
háztól történõ elszállítással végzi. A cég
kezdeményezte ugyanakkor, hogy január 1-
jétõl 7%-kal emelkedjenek a szemétszál-
lítási díjak. 

Kifizetik a tartozást
Rendezõdni látszik a hulladékszállítás körüli
tartozás. Mint korábban olvasható volt, a
Városi Szolgáltató (VSZ) Zrt. jelentõs
összeggel tartozik a hulladékszállítást végzõ
Saubermacher Kft.-nek. A képviselõ-testület
hozzájárult, hogy a Polgármesteri Hivatal
január 31-ig kiegyenlítse a tartozást,
amennyiben azt a VSZ Zrt. addig nem tudja
teljesíteni. A vállalt kötelezettséget beépítik a
2012-es városi költségvetésbe. 

A város nagy adózói 
a Polgármesteri Hivatalban
November 30-án összehívta a város nagy
adózóit dr. Dietz Ferenc polgármester a
Polgármesteri Hivatal dísztermébe. A ren-
dezvényen tájékoztatta a cégek képviselõit a
város céljairól és pénzügyi helyzetérõl,
valamint megköszönte az általuk eddig nyúj-
tott segítséget. A jövõre nézve a polgármester
kérte a cégek partnerségét a helyi sport és
kultúra támogatásában.

Állják a postát
Szentendre hozzájárul a kistérségi csator-
názási projekt reá esõ postaköltségéhez, pon-
tosan 313 600 forinttal. Ez az összeg apró-
pénz a teljes munkához képest: mint koráb-
ban megírtuk, Pismány második ütemének
csatornázása egységesen történik Tahitótfalu,
Leányfalu, Szigetmonostor és Pócsmegyer bel-
területének csatornázásával, összesen több
mint hárommilliárd forintos uniós támogatás-
ból. Jelenleg tervezési szakaszban tartanak a
munkálatok, januárban indulnak a lakossági
befizetések a lakástakarék-pénztári szám-
lákra, az elsõ kapavágás pedig várhatóan a
jövõ év végén történhet meg.

Közbeszerzés hitelre

A szentendrei képviselõ-testület ismételt
közbeszerzési eljárást indított 350 millió
forint összegû hitel felvételére, amelybõl 150
millió forintot a pályázati forrásból megvaló-
suló beruházások áfájának megelõlegezésére
fordítanának.                                         B. T.
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A rendhagyó költségvetési
idõszakban konkrét terveket
készíteni képtelenség volt, de
annyi bizonyos: 2012-ben je-
lentõs megtakarításokra kény-
szerülünk. Honnan lehetett tud-
ni, hogy mennyire kell meghúzni
a nadrágszíjat?
Magyarország, ahogy egész Európa,
sõt az egész világ igen nehéz gaz-
dasági helyzetben van. A költ-
ségvetési koncepcióban is kiemel-
tük, hogy hazánk nagyságánál és
felépítésénél fogva egy nyitott gaz-
daság, ezért igen érzékenyen érintik
a világban, különösen az Euró-
pában lezajló gazdasági folyama-
tok. Az unióban a helyzet szinte
naponta változik, és amit biztosan
tudhatunk, hogy hosszú évekre
elhúzódó euroválságra kell felké-
szülnie az országunknak és ennek
függvényében városunknak is. 
Négy évvel a kötvénykibocsátást
követõen, azaz idén a számlavezetõ
Raiffeisen Bank felkérte az önkor-
mányzatot, hogy gondolja át a
hiteltörlesztéssel kapcsolatos gya-
korlatát és lehetõségeit. Sokak
számára ismert, hogy egy külsõs
cég elkészítette azt a munka-
anyagot, amely átvilágította az
önkormányzati gazdálkodást, és
amelynek alapján megszületett a
város reorganizációs programja.
Ebben a dokumentumban megfo-
galmazódtak a 2012-es költség-
vetésre vonatkozó megtakarítási
intézkedések. Ezekre attól füg-
getlenül is szükség van, hogy
ismerjük-e a bevételi források pon-
tos mértékét.

Városi szinten miféle be-
vételekkel lehet számolni?
Az egyik fontos forrás a normatív
állami támogatás. Annyi bizonyos,
hogy az önkormányzat által ellátott
feladatok után továbbra is jár majd
normatív támogatás, de az igény-
bevétel szabályai s a mutatószámok
változásai körül kérdõjelek vannak,
és ez nagyban befolyásolja majd,
hogy mely feladatra mennyit
tudunk költeni. Jelenleg az oktatás-
ban például csak e tanév jövõ
félévére és a következõ tanév elsõ
félévére lehet elõre látni. Meg-
osztott bevételként a város eddig
hozzájutott a lakói által befizetett
személyi jövedelemadó (SZJA) 14-
16%-ához (a rendszerváltáskor ez
még 100%, késõbb 25% volt), jövõre
már pusztán a befizetett SZJA 8%-a

jön vissza, s ezt is a 2009-es adóév
alapján számolják, vagyis a két
adóévvel ezelõtti állapot szerint. A
másik megosztott bevételi forrás a
gépjármû adó, amely az önkor-
mányzatot eddig 100%-ban meg-
illette. Ennek jövõjérõl egyelõre
nem sokat tudni. Ugyanígy bizony-
talan az is, hogy az iparûzési- és
gépjármû adó milyen mértékben
marad önkormányzati forrás. A
beszedési feladatok várhatóan a
városnál maradnak, de a bevételrõl
ugyanez valószínûleg nem mond-
ható majd el. A mûködési bevételek
körében az infláció mértékével
növelt bevétellel számolunk,
aminek a kiadási oldala is azonos
mértékû.

Szó esett a legutóbbi két
testületi ülésen a bevételek
növelésérõl. Konkrétan ho-
gyan tervezik ezt megvalósí-
tani?
A reorganizációs programot készítõ
gazdasági társaság számításai és a
képviselõ-testület által elfogadott
költségvetési koncepció alapján
tudjuk megkezdeni a tervezési
munkát. A 2012. év megtakarítá-
sokat jelent a város számára is.
Ennek viseléséhez a polgármester
úr által hangsúlyozott összefogás
mellett a civilszervezetek és
lakosság részérõl megértésre is
szükség van. A város lakói eddig is
sokat vállaltak adóbefizetéseikkel,
de jövõre más, eddig nem hasznosí-
tott humán erõforrásokat is moz-
gósítanunk kellene! Szüksége van
közös otthonunknak mindenki
lelkesedésére, javaslataira, felaján-
lásaira, munkájára és kapcso-
lataira. Remélem, hogy az Össze-
fogás Programja ezzel kapcsolatban
olyan akciókat indít el, amelyek
lehetõséget adnak a lakóknak a
részvételre. Az önkormányzatnak
eközben a kötelezõ feladatok
ellátására kell az anyagi forrásokat
összpontosítani, a civilek, a sport és

a kultúra támogatásának tekin-
tetében viszont önmérsékletet kell
tanúsítani. Kérdéses viszont, hogy
az önkormányzati törvény majd mit
ír elõ kötelezõ alapfeladatként.

Folynak még a tárgyalások a
Raiffeisen Bank és a város
között a kötvény felhasználási
feltételeinek átalakításáról.
Hogy állnak a megbeszé-
lések?
Szentendre önkormányzatának 7,8
milliárd forintos hitelállománnyal
és kezességvállalással kell számol-
nia, a tárgyalások elsõsorban ennek
átütemezésére vonatkoznak. Az
egyeztetés arról is szól, hogy a
fennmaradt 2,5 milliárd forintból
mennyit enged ki a bank. A szá-
munkra pozitív döntés a Raiffeisen
részérõl természetesen kérdéses. A
likvidhitel felvételérõl még folynak
a tárgyalások. A magyarokkal bõ
egy év alatt nem sikerült elõrejutni,
mert a döntéshez nincs kellõ fel-
hatalmazásuk. Erre a pénzre nagy
szükség lenne, hiszen a kötvényki-
bocsátás idején még úgy tervezett a
város, hogy a pályázatokból eredõ
kötelezettségvállalásokat a kötvény
ütemesen kiengedett forrásaiból
fedezi. Akkor még – egészen 2009
végéig – nem volt szó az óvadéki
betét visszatartásáról.

Közgazdaságtani, szakmai
szempontból nem bizonyult
elhibázott lépésnek a kötvény-
kibocsátás?
Nem, sõt abban az idõben, amikor
megtörtént, az egyetlen célszerû
lépés volt, mert hitelfelvétel nélkül
csak a vagyon felélésével lehetett
volna nagyobb városi fejlesztéseket
(óvodák, SZEI, csatorna, útépí-
tések) végezni. Ezt és a korrekt,
átgondolt felhasználást az is
bizonyítja, hogy mûködési célra a
kötvénybõl nem vettünk igénybe
egy fillért sem. A gazdasági válság
miatt azonban az eredetei el-
képzelések szerinti jelentõs bevételt
hozó termelõ beruházásokra, pro-
jektekre nem volt lehetõség. Mos-
tanra egy dolog biztos: hiánnyal a
2012-es költségvetés nem ter-
vezhetõ, ezt a bank sem nézné el, és
bizonytalanná válna a város gaz-
dálkodása. Éppen ezért minden
önállóan gazdálkodó és mûködõ
költségvetési szervnek és önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságnak tudomásul kell vennie,

hogy a megtakarítások szüksége-
sek. 

Polgármester úr nyilat-
kozataiban és a testületi ülé-
seken nemcsak az összefogás-
ról és a megértés szüksé-
gességérõl hallani, hanem az
adóalanyok körének széle-
sítésérõl és a helyi adóbe-
vételek szigorúbb végrehaj-
tásáról is. Mennyi lehetõség
rejlik még ebben?
Amióta az adóirodát megerõsítet-
tük, jelentõsen nõttek a bevételek.
Az új adóalanyok felderítése és az
adóbehajtások intenzívebbé válása
afelé mutat, hogy éppen emiatt
sajátos módon egyre kevesebb moz-
gásterünk van. Persze nem értük
még el a 100%-osan pozitív adózási
morált, és akadnak felderítetlen
területek. Kérdés, mennyire kezel-
hetõk ezek, és mennyi hajtható be a
kintlévõségekbõl. Az önkormány-
zathoz képest az államnak minden-
esetre nagyobb kapacitása lenne a
behajtások fokozására és a tör-
vénytelenségek felderítésére.

Mikorra lesz végleges a
2012-es költségvetésünk?
Még nem ismert az önkormányzati
törvény végleges változata és a
központi költségvetés, ezért  ja-
nuárban arányosan az elõzõ év
1/12-ed része szerint lesz finan-
szírozva a költségvetés, új felada-
tokat nem vállalunk. Megszületett
továbbá a költségvetési koncepció
és a vagyonkoncepció, amelyekbõl
kitûnik, hogy jövõre többségében a
hiteltörlesztést fogjuk finanszírozni
a nagy fejlesztések befejezése mel-
lett. Elsõ körben december 19-re
tûzték ki a Parlamentben az önkor-
mányzati törvény végszavazását, s
csak ezután látunk majd pontos
számokat. Az viszont már most
világos, hogy nagyon visszafogott
városmûködtetésre lesz lehetõség.
A korábban megkezdett beruházá-
sok befejezõdnek, de 2012-ben
másra nem jut forrás. Mindemellett
azért a következõ évek fejleszté-
seinek elõkészítése megtörténik,
mert 2013-tól csak úgy tudunk
eredményesen pályázni, ha a ter-
veink már megvannak, valamint
elindítjuk a „2012: Az Összefogás
Éve” programot, amely a lakókkal
szorosabb együttmûködésre törek-
szik, és igyekszik a lokálpatriotiz-
must a központba állítva a napi
életminõség javítását megcélozni az
egészségmegõrzésben, a kultúrá-
ban, a vállalkozásfejlesztésben, a
nõk, a családok, a fiatalok és az
idõskorúak hétköznapjaiban. Mind-
ez kevés pénzbõl, de annál több
lelkesedésbõl megvalósítható, és a
bajban is közös sikereket hozhat
mindannyiunknak.

BOKOR TAMÁS

„Bécsi döntésre” várva
Ahogy a város lakossága, úgy a hivatal pénzügyi szakemberei is várakozással kezdik a nehéznek ígérkezõ 2012-es
költségvetési évet. Amíg ugyanis az ország költségvetése nincs kész és az új önkormányzati törvény sem kerül
elfogadásra, végleges büdzsé helyett csak átmeneti gazdálkodásra van mód Szentendrén és az ország többi
településén is. A képviselõ-testület errõl alkotott rendeletet legutóbbi ülésén, errõl és a további kilátásokról
kérdeztük Puhl Mártát, az önkormányzat Közgazdasági Irodájának vezetõjét.

Puhl Márta



VÁROS

XXV. ÉVFOLYAM  35. SZÁM 2011. DECEMBER 16. SzeVi 7

Ez év május végén került a
cég élére. Hogyan értékelné
az eddigi idõszakot?
Igen, nos meg kell, hogy mondjam,
voltak kezdeti nehézségek, hiszen
egy mûködés közben lévõ rendszert
kellett egyik napról a másikra
átvenni és irányítani. Az év egyik
legnagyobb rendezvénye, a Szent-
endrei Nyár és a Teátrum szervezési
feladatai és lebonyolítása azonban
vészesen közel volt, így nekünk is
hamar bele kellett rázódni a mun-
kába. Mondhatom, hogy egyfajta
„in medias res” szerû kezdés volt,
ahogy akkor átvettük a kft.-t. A
nehéz kezdet ellenére nagy öröm
volt azt látni, hogy rengeteg segítõ
kéz nyúlt felénk már a kezdetektõl.
Gondolok itt az önkormányzatra, a
helyi mûvészvilágra, akik, ha kel-
lett kritikával, ha kellett, dicsérettel
próbálták segíteni a munkánkat, és
nem utolsósorban persze a kft.
munkatársaira. Nekik ezúton is
külön szeretném megköszönni az
együttmûködést. Azóta persze tör-
téntek változtatások, kicsit mi is a
saját elgondolásunk szerint próbál-
tuk formálni a megkapott rendszert,
és úgy érzem, a mostani nehéz
anyagi helyzet mellett is maximális
hatékonysággal tudtuk végezni a
munkánkat. A célunk tovább bõ-
víteni a mostani lehetõségeket, a
város mûvészeti és kulturális ér-
tékeinek öregbítésével, a kultúrin-
nováció, a kulturális turizmus adta
lehetõségek figyelembe vételével.

Említett változtatásokat.
Melyek voltak ezek pontosan?
Igyekszünk olyan szervezeti struk-
túrát kialakítani, ami a lehetõ
leghatékonyabban segíti ellátni azt
a hihetetlenül sokrétû feladatkört,
amellyel jelenleg a kft. rendelkezik.
A kulturális élet majd minden
területéhez szorosan kapcsolódunk.
A rendezvényszervezés, a kommu-
nikáció, a kiállítások, a mozi, a
DMH, a Szentendre és Vidéke, a
nagyrendezvények, mint amilyen az
advent, a Szentendrei Nyár és a
Teátrum csak pár olyan nagysza-
bású feladat, melyet hétrõl hétre,
hónapról hónapra és évrõl évre
szervezni, koordinálni kell. Ehhez
elengedhetetlen, hogy olyan logisz-
tikai rendszer legyen a cég mögött,
amely minden helyzetben pontosan
láttatja, hogy kinek mikor mi a
feladata, mik a határidõk, kik a
partnerek és hogy egyáltalán hová
tartunk, mi az a cél, melyet el kell
érjünk. A változtatások nemcsak a
mûködési struktúra kapcsán lé-
nyegesek, a kft. új arculatát is ki

szeretnénk alakítani. Olyan arcula-
tot, amelyre az együttmûködés, a
nyitottság és a partnerség jellemzõ.
Forduljon hozzánk bárki segít-
ségért, vagy kérjen fel az együtt-
mûködésre, mi nyitottak vagyunk
mindenki felé. Igyekszem az éle-
temet is e szerint élni, és úgy gon-
dolom, egy ekkora kapcsolati tõké-
vel rendelkezõ cég irányításában is
ez a mérvadó. 

Nehéz anyagi helyzet. Mit
takar ez pontosan? 
A mostani helyzettel, azt gondolom,
szinte mindenki tisztában van, aki
olvas napi sajtót, nézi a híreket,
vagy valamennyire figyelemmel
kíséri a folyamatokat. A feladat-
finanszírozás drasztikus módon
csökkent az elmúlt idõszakban, a
válság – mint mindenhol –, nálunk
is érezteti a hatását. Ennek ellenére
nem lehetünk tétlenek, várva, hogy
majd csak történik valami, és hol-
naptól kolbászból lesz a kerítés.
Rendelkezünk A, B, C, D, E-variá-
ciókkal, és felkészültünk majdnem
minden eshetõségre. Ha a mostani
feladatellátást csökkenõ finan-
szírozással kell megoldanunk,
akkor sem az asztalt csapkodva
követeljük a jussunkat. Úgy vélem,
az összefogás húzhat ki bennünket
a jelenlegi szorult helyzetbõl. Ez a
város mindig is híres volt az itt
lakók hihetetlen összetartásáról és
összetartozásáról. Példaértékû
összefogások születtek itt, amelyre
méltán lehet büszke az, aki szent-
endrei. Egy közügy akkor válik
személyessé, ha mindenki hozzáad-
ja a maga kicsi részét. Akkor
valóban a mi közös ügyünkké vál-
hatnak azok a dolgok, amelyeket

most még hajlamosak vagyunk erõs
kritikával illetni, holott tevõleges
aktivitásra volna szükség, hogy a
szentendreiek ténylegesen sajátjuk-
nak érezzék ezt a várost és a benne
zajló programokat. 

Hogyan zajlik a munka
hétrõl hétre?
A hét legfontosabb személyközi
találkozója a munkarendi értekez-
let, ahol jelen vannak a kft. által
koordinált intézmények vezetõi, a
mozi, a DMH, valamint a SZEVI
kapcsán, és persze a belsõ mun-
katársak. Ilyenkor cserélnek gazdát
az információk, mindenki értékeli
az elmúlt egy hetet, vázoljuk a jövõ-
beli célokat, ütköztetjük a szempon-
tokat, a véleményeket. Igyekszem a
céget vezetni és nem irányítani,
hiszen egy vezetõ kiadja a munkát,
és meggyõzõdik arról, hogy az
olyanok kezébe kerül, akik a lehetõ
leghatékonyabban és eredménye-
sebben végzik azt el. A munkatár-
sak szabad kezet kapnak, hiszek õk
vannak megbízva az adott intéz-
mény vagy csoport képviseletével. 

Volt szó itt partnerségrõl.
Kik a partnerek? Kik az
együttmûködõk?
Azt hiszem, mindenki felé nyitottak
vagyunk, mégis, talán kiemelnék
egy-két meghatározó szervezetet,
partnert, akikkel a legjobb a vi-
szony. Napi szintû kapcsolatban
állunk a TDM-mel, a VSZ Zrt.-vel,
rengeteg segítséget nyújtanak a
nagycsaládosok, a képzõmûvészek,
akikkel nem zökkenõmentes a
kapcsolatunk, de azt hiszem, a
lehetõ legeredményesebb. 

Ami az embereket most
leginkább érdekli, az a Malom.
Mi a helyzet a Mûvészet-
Malommal? 
A Malom országos és nemzetközi
szintû és hírû kiállítótér. Eszerint
kell fejlesztenünk és kialakítanunk
a szerepkörét, mert azt gondolom,
hatalmas lehetõségekkel rendel-
kezik. A térbõvítéssel a költségek is
a sokszorosára nõttek, így – amint
már azt fentebb említettem – a
jelenlegi helyzetben nem volt
tökéletesen stabil a financiális hát-
tér. Ötletelnünk kellett, hogyan
lehet pótolni a hiányzó összeget
ahhoz, hogy a Malom teljes
hatékonysággal biztosítson kortárs
és mindenkori mûvészeti kiállítá-
sok és rendezvények számára
magas színvonalú színteret. Fo-
lyamatos volt az egyeztetés Kál-
noki-Gyöngyössy Márton fõigaz-

gató úrral a fejlesztési kompeten-
ciákról, a fõ célokról, és arról a 
multifunkcionális feladatkörrõl,
amellyel a Malom rendelkezhet. A
tárgyalások eredményeképpen si-
került elérni, hogy a Pest Megyei
Múzeumokon keresztül a Kormány-
hivatal öt évig anyagi biztonságot
nyújthat a finanszírozáshoz, így a
MûvészetMalom megújulva, bõvült
feladatkörrel és funkciókkal szol-
gálhatja a közmûvelõdést Szent-
endrén a lehetõ legmagasabb szín-
vonalon. Azt hiszem, ez óriási ered-
mény. 

Fejlõdik a Malom, fejlõdik a
város. Miben fejlõdhet a Kul-
turális Kft.?
Rengeteg elképzelésünk van,
rengeteg ötlet, fejlesztési koncepció.
Mindenféleképpen profilbõvítést
szeretnénk, aktivizálni a köz-
mûvelõdést a családosok és az
ifjúság bevonásával. Hasznos és
izgalmas alternatívákat kínálni a
szabadidõ eltöltésére, innovatív
készségfejlesztéseket, mûhelyprog-
ramokat beindítani. A kommuniká-
ciós feladatkörök ellátása is nagy
változásokat igényel. Hangsúlyt
kell fektetnünk az info-kommu-
nikációra, a csatornák bõvítésére.
Élõ kommunikációs vonalakat
fenntartani, melyek a valós igé-
nyekre reflektálnak. Aktív közössé-
gi tereket létrehozni. Folyamatosan
pályázunk a fejlesztésre az inno-
vatív ötletek megvalósításához
szükséges anyagi forrásokra. Cé-
lunk szorosabban együttmûködni a
helyi mûvészekkel, gondolok itt a
zene, a táncmûvészet, az elõadó-
mûvészet területére is, nemcsak a
képzõmûvészetre. A P’Art Mozi di-
gitalizációjával új korszak kez-
dõdött a város filmmûvészeti éle-
tében is, azonban mindezek mit
sem érnek, ha nem hozzuk közelebb
õket a lakossághoz. 

Új év. Fogadalmak. Önnek
van? 
Nem fogadkozni, inkább kívánni
szeretnék. Kívánom, hogy azok az
elképzelések, amelyekrõl beszélget-
tünk, mihamarabb életre keljenek,
meg tudjuk valósítani azokat. Most,
a fény születésének ünnepe elõtt
pedig kívánom, hogy mindenki
életében megszülessen az a fény,
ami széppé, örömtelivé és re-
ményteljessé varázsolja az ün-
nepeket. 

KÁDÁR KRISTÓF

(A MûvészetMalomról szóló írásunk
a 15. oldalon.)

Felkészülten az új kihívásokra
BESZÉLGETÉS KOLTI HELGÁVAL, A SZENTENDREI KULTURÁLIS KFT. IDÉN KINEVEZETT IGAZGATÓJÁVAL

Kolti Helga
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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

Nyitott Kör – Nyitott közösségek
(TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0008)

Még néhány napig érvényben vannak a Nyitott Kör Egyesület mûvészeti
pályázatai az alábbi kategóriákban:

Tejben borzongó macskakõ – meseíró pályázat 6-14 éveseknek
Itt smsel a harc mezején! – SMS- és versíró pályázat 

6-18 éveseknek
I. Szentendrei Diákok Filmszemléje – 10-18 évesek 

nevezhetnek filmjeikkel

További részletekért látogass el honlapunkra 
(www.nyitottkor.hu), írj e-mailt (info@nyitottkor.hu), 

vagy keress minket facebook-on!

Botár Emil 

2000 Szentendre, 

Kisforrás u. 19.

26/315-387

Defekt- és kátyúkár 

biztosítás a KÖBE

kötelezõ mellé
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Az utóbbi három hónapban
több alkalommal ültem le
beszélgetni Biczák Péter-

rel, a Pest Megyei Könyvtár igaz-
gatójával; a téma mindig az in-
tézmény sorsa volt. Hol kicsit
szomorúan, hol egy halvány re-
ménysugárba kapaszkodva nyi-
latkozott. Féltette az intézmény
további jövõjét, leginkább azon-
ban azt a 14 embert, akit a
könyvtár harminckét dolgozója
közül el kellett volna bocsátania -
hétrõl hétre jöttek az újabb, fo-
lyamatosan változó hírek. Egy-
szer azután elindult egy hatalmas
városi, kistérségi és civil össze-
fogás, mely megmentette a dolgo-
zókat s egyben a könyvtárat,
köszönhetõen az igazgató küzdel-
mének is. A PMK (egyelõre?)
megmenekült a bezárástól, a ter-
vezett létszámleépítést nem kel-
lett végrehajtani. Közösségi
összefogással, jótékonysági kon-
certtel, önkormányzati és civil
adománygyûjtéssel, képzõ- és
iparmûvészeti alkotások eladásá-
val, a szomszédos települések
anyagi támogatásával sikerült a
megyének összeszedni a kért
összeget, a város és a könyvtár
alapítványi számlájára befolyt
majdnem 1 milliós támogatásból
pedig egy év „nélkülözés” után új
könyvek kerülhetnek a polcokra. 
Amikor újra leülök Péterrel szem-
ben, egy nagy piros aktát mutat,
tele azokkal a dokumentumokkal,
melyek az elmúlt idõszakban a
könyvtárról szóltak. Olvasói véle-
mények, méltatások, sok-sok po-
zitív hozzászólás, melyek egyet
bizonyítanak: érdemes volt végig-
csinálni. 
De mit is? Azt a 25 évet, melyet
Biczák Péter az intézmény falai
között töltött. Miért írok múlt
idõt? Mert mire lapunk megje-
lenik, addigra az igazgató papíron
már nyugdíjas lesz. December 15-
én saját kérésére megszûnik meg-
bízatása, 22 izgalmas évet maga
mögött hagyva áll fel az igazgatói
székbõl. Január 1-jével ugyanis a
megyei intézmények, így a Pest
Megyei Könyvtár is állami kézbe
kerül, ekkor kell majd az intéz-
ményvezetõi állást újra pályázni.
Péter azt mondja: a csatát meg-
nyerte, de a háború megvívására
már nem vállalkozik. Az elmúlt

idõszakban mindent megtett,
minden követ megmozgatott,
amit csak lehetett; a közelmúlt
eseményei az interjúra is kihat-
nak. Hiába próbálom õt szemé-
lyes kérdésekkel bombázni, len-
nék kíváncsi néhány kis „sztori-
ra”, óhatatlanul a könyvtár
ügyeire terelõdik a szó.

Az elmúlt idõszak történé-
sei miatt döntött úgy, hogy
nyugdíjba vonul?
Nem, szó sincs errõl. Az, hogy 22
év igazgatói munka után decem-
ber 15-én nyugdíjba megyek, az
én személyes döntésem volt.
Szeretek a saját sorsom felett
dönteni. Egyszer ennek is eljön az
ideje, s ez a pillanat most jött el.
Másrészt azzal, hogy az intéz-
mény a Kormányhivatalhoz kerül,
az én munkaviszonyom is
megszûnik január 1-jétõl.

Nem fog hiányozni?
Dehogynem. Ez volt az életem. 25
éve dolgozom itt, a módszertani
osztályon kezdtem, 1989-tõl va-
gyok megyei könyvtárigazgató.
Az eltelt idõszak számomra na-
gyon izgalmas, eseménydús volt.
Igaz, hogy a kollégáim szerveztek
már nekem egy jó hangulatú bú-
csúpartit, egy virtuális lovasszob-
rot is kaptam, de negyed évig még
be fogok járni, hiszen bõven van
még teendõm. Erre az idõszakra
megbízási szerzõdést szeretnék
kötni a könyvtárral – a munka-
bérem havi 1 forint lenne…
Emellett van számos egyéb meg-
bízatásom, civil feladatom, egye-
sületi és alapítványi teendõm, a
szakfelügyeletet is tovább gyakor-
lom. Unatkozni biztosan nem
fogok. De igazán még fel sem fog-
tam, milyen lesz nyugdíjasnak
lenni.

A családja azért fogja
látni, nem?
A családom – feleségem, Horváth
Judit, három gyermekem és négy
unokám, 84 éves édesanyám –
eddig is láttak, ezután is fognak
természetesen.

Ha összegezni kellene az
elmúlt 25 évet, hogyan
értékelné?
Büszke vagyok arra, hogy orszá-

gos és megyei szinten is sikerült
egy korszerû, gépesített, jelentõs
könyvállományú, értékes köz-
gyûjteményt, hatalmas forrás-
anyaggal rendelkezõ, modern
könyvtárat létrehozni. Köszön-
hetõ ez a könyvtár szakképzett,
elhivatott dolgozóinak, egy
PHARE-programnak, számos pá-
lyázatnak és mindazoknak a
gyerekeknek, egyetemistáknak,
pedagógusoknak, kutatóknak,
civil olvasóknak és szakembe-
reknek, akikkel együtt dolgozhat-
tunk; akik nap mint nap részt vet-
tek ebben a munkában. Az ered-
mények önmagukért beszélnek,
és ez nemcsak a személyes si-
kerem, hanem mindannyiunké. A
25 év méltó befejezése az a
mérhetetlen mennyiségû pozitív
visszajelzés volt számomra, ame-
lyet az elmúlt hetekben kaptunk:
bebizonyosodott, hogy érdemes
volt végigcsinálni. Elismerték,
méltatták a munkánkat, biztat-
tak, nagyon sokan álltak ki mel-
lettünk, amiért nem gyõzök elég
köszönetet mondani. 

Mi az, amit nem sikerült
megvalósítani, ami úgymond
kitöltetlen rubrika maradt?
Egyértelmûen az, hogy elmaradt
az épület teljes felújítása. Kisebb
lépéseket – tetõszigetelés, fûtés-
korszerûsítés, az öltözõk, mosdók
rendbetétele, akadálymentesítés,
a színpad részleges felújítása,
porta átalakítása – sikerült meg-
valósítani, a többi, nagy volu-
menû munka forrás hiányában
azonban elmaradt. De a cél, hogy
Szentendre város lakosságát, a
kistérséget és a megyét kiszol-
gáljuk, azt hiszem, erõnk szerint
megvalósult – nagyon sok min-
dent megtettünk és sikerült
helytállnunk. 

Mit üzen annak, aki majd a
székébe ül?
Azt, hogy nagyon sok munkája
lesz. Az elkövetkezendõ idõszak-
ban helyettesem, Nádor Ildikó látja
majd el az igazgatói teendõket, a
posztra pályázatot fognak kiírni.
Az utódomnak tényleg sok dolga
lesz: itt van a könyvtár, a színház,
számtalan egyéb teendõ. A kultú-
ra, a tudomány mindig létezni fog,
új kihívások, új feladatok mindig
lesznek. Meg kell várni, míg
megszületnek az új törvények,
lezajlanak a változások.

Manapság ritka, hogy
valaki ilyen hosszú idõn át
megõrizze a pozícióját igaz-
gatói státuszban. Önnek mi
volt a titka? Hogyan sikerült
ezt végigvinnie a változó
politikai élet ellenére is?
Egy ilyen jellegû intézménynek,
mint a Pest Megyei Könyvtár,
elsõsorban az a feladata, hogy
kiszolgálja a város, a kistérség, a
megye kulturális igényeit. Ez
nemcsak a könyvtár használatára
értendõ, hanem a mûvészeti, civil
és színházi rendezvényekre is. A
változó politikai élet mellett is ez
volt az elsõ és legfontosabb fela-
dat. Az intézmény, a könyvtár, az
olvasók, az ide látogatók érdeke,
sorsa volt a fontos mindenekelõtt.
Pártatlanságomat a könyvtár
érdekében mindig megõriztem.
Hogy mi a titkom? Talán az, hogy
mindig elérhetõ voltam bárki
számára, együttmûködõ partner
voltam, az egyenes beszéd híve.
Egyenesség, õszinteség és opti-
mizmus. Talán ez a titkom. Az
optimizmust örököltem, családi
példák is bizonyítják, hogy a sem-
mibõl is mindig fel lehet és fel kel-
lett állni. Problémák, megoldandó
helyzetek voltak és vannak,
ezeket kellett a legjobb tudásom
szerint megoldani. Azt hiszem,
sikerült. Az optimizmusomat
soha nem adtam fel. Igyekeztem
mindig hiteles maradni, hiszen
nagyon fontos feladatot kaptam:
én lehettem a megye, a város és a
térség egyik meghatározó kul-
turális intézményének vezetõje,
akinek kötelessége, hogy õrizze,
gyarapítsa a rábízott közgyûjte-
ményt, és szolgálja azokat, akik
használják a könyvtárat. Remé-
lem, a PMK a jövõben is meg-
maradhat, rendelkezésére állhat
mindazoknak, akiknek szükségük
van rá.                          

DUBNICZKI

A könyvtár volt az életem
BICZÁK PÉTER NYUGDÍJBA VONUL

Biczák Péter
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Erre a napra már éppen felnõtt
egy olyan nemzedék, mely nem is
emlékezett másra, csak a hábo-
rúra. I944 utolsó hónapjaiban
Márai Sándor idejének nagyobbik
részét, itt a Dunakanyarban, Le-
ányfalun töltötte. Naplójában így
emlékezik: „Hatodik napja reng a
táj, a ház, a kert az erdõk. Az
oroszok Vácott és Gödöllõn, a né-
metek a szomszédos Szentendrén.
Mi itt a fronton éljük meg a Ka-
rácsonyt, valamilyen valószí-
nûtlen, álomszerû helyzetben.
Áthallani a Dunán a harangszót.
Fót felõl nagy csata robaja –
második napja dühöng a viadal.
Délután sétálni megyek. Az út
mentén mindenfelé behavazott
lövészárkok üresen, mint a tö-
megsírok. A táj várja a háborút,
mely itt van már, nem is közel,
hanem itt. Ez már nem táj, hanem
hadterület hivatalosan is”.
Azt már mindenki tudta, hogy a 2.
ukrán front katonái lassan kör-
bezárják a fõvárost, és hama-
rosan Szentendrét is elfoglalják.
Különféle latolgatások után a la-
kosság úgy gondolta, hogy a lak-
tanya felöl fognak érkezni, de azt
sem zárták ki, hogy a Dunán
átjönnek. Mindenki félt a harcok-
tól, s aki csak tehette, elhagyta a
belvárost, a pismányi dombok
vagy a Kõhegy felé keresett magá-
nak átmeneti szállást.
Mi is így tettünk. A mostani
Kálvária úti buszforduló megál-
lójánál volt a gyümölcsösünk.
Ebben egy félig kész – gyümölcs-
tárolásra szánt – kis ház várta a
befejezést. Ideális helynek talál-
tuk, mert közel volt a László-
telepi házakhoz. Édesanyámmal
és Lujza nõvéremmel ott
tartózkodtunk, különösen éjsza-
kánként. Aztán minden másként
történt. Onnan is jöttek az oro-
szok, ahonnan egyáltalán nem
számítottunk rájuk: a Püspök-
majori forrás felõl és a szmer-
dányi árkon át, fel a dombon.
Nem is sejtettük, hogy az éjszaka
leple alatt a katonák, ha nem is a
„spejzban”, de a kertünk végében
voltak. 25-én este onnan lõtték fel
a színes sztálingyertyákat, me-
lyek az egész térséget színes
fényárba borították. Mi éppen
akkor értünk haza a templomból.

Másnap reggel tejért mentem a
Szatmári utcába. Tejet már nem
kaptam az Elsikéktõl, de szá-
momra furcsa módon figyel-
meztettek, hogy az „Alsóizbégi”
úton menjek haza, mert „sok
katona jár erre felé”. Így is tettem.
Útközben találkoztam Kiss Gyula
bácsival, tüzelõt szállított szama-
ras kocsijával. Látásból ismertük
egymást. Én a járdán haladtam, õ
pedig az állatok mellett, amikor
hirtelen a fejünk felett elkezdtek

süvíteni a golyók. A két szemben
lévõ dombról lõtték egymást a
katonák. Csak a kerti fák törzse
mögül kiálló puskacsöveket lát-
tam. Rohanni kezdtünk, a szívem
a torkomban dobogott. Gyula
bácsi ostorral hajtotta a szama-
rakat. Valósággal beestem a
kapun. Mindenki izgatott volt. A
Szõnyi ház felõl pergõtûz hallat-
szott, aztán kísérteties csend
következett. Néhány katona meg-
próbált ellenállni, de hamar
kiderült, hogy teljesen reményte-
len a harc kimenetele. Az utolsó
pillanatban a civilek átöltöztették
õket. A feszült várakozó csendet
három kozák törte meg, kezükben
lövésre tartott géppisztollyal
közeledtek az utcán. Nagyanyám
ajkát egy „Bozse moj” sóhaj hagy-
ta el. Szorongva néztem ki az ab-
lakon, gyerekként még nem fog-
tam fel, hogy a világháború leg-
nagyobb pillanatainak egyikét
élem át. 
Lassan az utca is benépesült,
õgyelgõ kíváncsi emberekkel és
katonákkal. Lujzával mi is elindu-
lunk hazafelé. Édesanyánkkal a

Damjanich utcában találkozunk,
boldogan öleltük meg egymást, de
haza nem mehettünk, kis házun-
kat az oroszok elfoglalták. Min-
denki dermedt bizonytalanságban
szemlélte az aknavetõk rom-
bolását, Strauszék házának teteje
az utcán hevert. Ilyen bizonytalan
helyzetben senki sem tanácsolta,
hogy elinduljunk a városi laká-
sunk felé. Nagylelkû segítséget
kaptunk Arnold Istvánéktól, befo-
gadtak bennünket éjszakára, sõt
Strauszék is odajöttek. Tele volt
az utcai szoba a jó melegben,

mindenki a nap történéseivel volt
elfoglalva. Édesanyám elmesélte,
hogy reggel szellõztetés közben
hangos furcsa beszédre lett fi-
gyelmes, óvatosan kinézett az
ablakon, és egy prémsapkás ka-
tona hátát pillantotta meg. Még
annyi ideje volt, hogy a pincébe le
tudott menni, és máris elkezdõ-
dött a lövöldözés. Házunk három-
szor cserélt gazdát. Hol a magya-
rok, hol az orosz katonák fog-
lalták el és tartották puskájuk
csövét a pincelejáró nyílásába.
Ilyenkor egy fahasábot maga elé
tartva szlovákul kérte az oroszo-
kat „Ruszki szoldát nye sztreláj”.
A szó legszorosabb értelmében a
kertünkben is harcoltak, a mellet-
tünk lévõ borozdában egy Ács
községbõl való magyar katona
vesztette életét, a szõlõtõkék
között egy orosz katona lelte
halálát. Volt egy sebesült orosz
tiszt is, akit ágyékon lõttek. Õt a
harcok szünetében szobánkba vit-
ték, ott ápolták, ezért is nem
tudtunk hazamenni.
Egy orosz tiszt távcsõvel figyelte
a László-telepi házakat, elég volt

egy legényegyleti tányérsapkát
észlelnie, és máris oda lõttek a
ház sarkánál felállított akna-
vetõvel. Ráczék házánál a re-
peszek halálos sérülést is okoz-
tak. De lõtték a Damjanich utca
házait is, ekkor sérült meg
Stauszék háza, Dombai Antalék
háza elé és mögé is küldtek egy-
egy lövedéket, szerencsére a har-
madik középsõ találat már nem
érkezett meg. Ezalatt a férfiak
átvizsgálták a környéket, megszá-
molták halottakat. Mire besöté-
tedett, a sebesült tisztet már
elszállították. És akkor megjelent
Kiss Gyula bácsi a szamaras ko-
csijával. „Nem tudnék nyugodtan
lefeküdni addig, amíg az a sze-
gény fiú ott fekszik a borozdá-
ban” – mondta halkan. A férfiak
segítségével valamennyi holtat
még az esti órákban az izbégi
temetõbe szállítottak. Mi, gye-
rekek, az ablakból figyeltük az
eseményeket.

Tisztelt Olvasó!
Mindent elkövettem, hogy a lehetõ
legpontosabban írjam le annak a
bizonyos decemberi napnak
eseményeit, melyet a város külsõ
kerületében éltünk át. Nem titkolt
célom volt még, hogy sok évtized
után fejet hajtva tisztelegjek –
esetleg az olvasóval együtt – Kiss
Gyula bácsi emléke elõtt, aki azon
az estén bátorságáról és ember-
ségérõl tett tanúbizonyságot. Ma
már tudjuk, hogy a város többi
részén az elhunytak azon az
éjszakán a szabadban maradtak.
Köszönöm Dombai Jánosnak,
Jednákovicsné Elsik Irmának,
Szolga Józsefnénak és Piszkátor
Istvánnak, hogy szándékomban
erõsítettek, és segítségemre voltak
a közös emlékek felidézésében.

DR. BODONYI VALÉRIA

1944. december 26-a, karácsony másodnapja

Karácsonyi történetek 

Kiss Gyula bácsi szamaras fogata békeidõben (A kép Dombai János tulajdona)
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A legszebb fenyõfa

A Rózsakerti lakótelep néhány idõs
hölgye kupaktanácsot tart a járdát
elfoglalva. Fõ témájuk, hogy  újra
itt a karácsony. „Én mindig nagy
fát állítok, hadd örüljenek a
gyerekek.” „Én is nagyot, szeretem,
de sajnos hullik a tûlevele.” „Van
olyan fa is, amelynek nem hullik le
a levele.” „Van, van, de az nagyon
drága.” A csapat nagyokat bólogat
és nagyokat sóhajtozik, mert mind-
egyiknek nagyon fáj a lába, a háta
és még ki tudja, mije. „Én már éve
óta mûfenyõt állítok fel” – szól
csendesen az egyik. „Én nem
szeretem a mûfát, nekem nem is
kell – válaszolja az egyik õsz hajú,
idõs asszony. Akinek olyan kevés a
nyugdíja, hogy egy hét alatt elfogy
a havi... 
Ott hagyom a beszélgetõ társaságot.
Leülök pihenni, de az agyam a múlt-
ban kalandozik. Tél van, háborús
idõszak, 1944-et mutat a naptár. A
városon túl a Pilis erdejében nem
szabad, de nem is mernek a város-
ban lakók fenyõfát kivágni. 
Anyám a hosszú létrát a kertben
lévõ öreg fenyõfa oldalához
támasztotta. Nyiszálja a fáról az
ágakat, amelyeket elér. Anyám és
a létra is alacsony, de sikerült.
Nagy csokor fenyõág került a
konyhakõre. Onnan a vázába –
feldõlt. A vödörbe – belecsúszott.
Anyám leroskadt a székbe.
Épp idõben érkezett haza apám a
munkából. Látván a sok fenyõágat
a konyha közepén, a fejét csóválta.
– Hát ez így nem jó – jelentette ki.
– Hol a nagykés? Anyám jajgatott:
Jaj, ne tedd tönkre ezeket a szép
ágakat! Jaj, el ne vágd a kezed! Jaj,
miért ilyen apróra vágod össze?
Apám megunta a sok jajt. Kézen
fogta anyámat, kivezette a kertbe.
A nagy öreg fenyõfánál apám a fa
tetejére mutatott: Látod? Fent
kisebb, lefelé mindig hosszabbak
az ágak. Így alkotta meg a Jóisten.
Hát én is így csinálom meg a mi
karácsonyfánkat.
Az öreg seprû nyele volt a középen,
és szépen lassan a fenyõágak kör-
befonták az egyenes nyelet. A
fenyõfa nagyon szép lett. Sza-
bályosan álltak az ágai, mintha
csak az erdõben nõtt volna fel a
természet és a Jóisten akaratából.
Karácsony este feldíszítettük. Ilyen
gyönyörû karácsonyfánk soha
többé nem lett. Évekig emlegettük
a karácsonyi terített asztalnál az
apám által készített fát. A szeretet
fáját!                  ROBICSEK KÁROLYNÉ

Újévi koncert 2012
A 2012-es újévi koncert fellépõ mûvésze a
nemzetközi hírû zongoramûvész, Irmai Kál-
mán lesz január 7-én, szombaton, 18 órakor a
Városháza dísztermében.
A jövõre 70. születésnapját ünneplõ Irmai Kálmán
Budapesten nevelkedett, a Bartók Béla Konzer-
vatórium és a Zeneakadémia elvégzése után zongoris-
taként és tanárként Debrecenben tevékenykedett. Pá-
lyáját az ottani Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakiskolában kezdte, majd a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fõiskola tanára volt 21 éven keresztül.
1988-ban Németországba költözött, és zeneiskolát
alapított. A „Musikschule Bauland” 23 éves mû-
ködésével és kétszáz fölötti növendéklétszámával a
terület egyik legeredményesebb zeneiskolája.

Zongoramûvészi tevékenységérõl zenekari- és
szólóestek, õsbemutatók, rádiófelvételek, kama-
razenei és zongorakísérõi fellépések, valamint CD
felvételek sokasága tanúskodik.
Európaszerte fellépett már Berlin, Helsinki, Szófia,
Párizs, Hannover és München közönsége elõtt.
15 éve második otthona Szentendre, jó kapcsola-
tokat ápol a Vujicsics Tihamér Zeneiskolával, ahol
több volt növendéke most tanárként dolgozik.
Tanácsaival gyakran segíti a zeneiskola pedagógiai
munkáját.
2012. január 7-én a Városházán, az újévi koncerten
lép fel elõször nyilvánosan Szentendrén.
Mûsorán Liszt Ferenc mûvei szerepelnek. A mûvész
a fellépést ingyenesen ajánlotta fel a város számára.
Felkéri azonban Szentendre város zeneszeretõ pol-
gárait, hogy adományaikkal támogassák a zeneisko-
la mûködését!

Ülök és látom, hogy jön Krisztus
Király, közeledik csendesen.
Körülöttem forrong minden!
Vitázó politikusok, választásra
készülnek, jót akarnak, dicsérik
magukat és szidják egymást.
Kapzsi bankárok által felhergelt,
fölösleges üveggyöngyök után
futkosó, kapkodó emberek kiabál-
nak, vagy értetlenül, tanácstala-
nul néznek maguk elé. És itt van-
nak a naponta megfagyó hajlékta-
lanok, a harcot a hitelek súlya
alatt feladó vállalkozók, a mun-
kanélküliek, az olcsó termékeket
reklámozó médiák, és sorolhat-
nám tovább, de minek, hisz min-
dezt hihetetlen nagy példány-
számban megteszi a sajtó, sok-
sok csatornán önti a televízió, a
megannyi honlap.

Ülök és látom, hogy jön Krisztus
Király, közeledik csendesen, mél-
tósággal, hozzám, hozzánk, mint
hajdan Jeruzsálem falai felé.
Megáll, és hosszan néz. Tes-
temben hatalmas félelem remeg.
Csak le ne borulj sírva elõttünk,
Istenünk! Mindenkinek igaza
van! Nem mehet ez így tovább!
Tudom az eszemmel, hogy túl sok
már a hazugság, a léha képmu-
tatás. Magam is érzem, hogy jó
lenne betörni néhány ablakot,
szétverni az álnokok között.
Türelmetlenek vagyunk. Egy
értelmetlen, nagyon hosszúra
nyúlt diktatúrából jövünk.
Naivan, tisztán indultunk '89-
ben, egymás kezét fogtuk, és a
sárba borulva több nyelven is
együtt imádkoztunk, boldogan
kacagtunk. Akkor értettük, most

miért nem értjük egymás nyelvét,
vágyát, álmait?

Forrong a világ! Tudom, hogy
mindenki jót akar. Jót magának,
minél több jót! Mint a gyermekek,
veszekszünk ócska babaron-
gyokon, és észre sem vesszük,
lassan szabadul el körülöttünk a
pokol. Nem igaz, hogy ez a világ
csak sírásból és vérbõl tisztulhat
meg, léphet tovább! Hogy le-
hetünk ilyen vakok? Uram, te
hányszor próbáltál összegyûjteni
bennünket, mint kotló a csibéit?
Jó szóval biztatsz, adtad a sze-
retet parancsát, és megmosod
könnyeiddel lábainkat. Mindent
jóságosan nekünk adtál, élhet-
nénk csendesen paradicsomi
békességben. Jól feltarisznyáztál,
mindenünk megvan. A föld
csodás termékenysége szaporít
nap, mint nap kenyeret nekünk,
és van annyi agyag, kõ, hogy épí-
thetünk mindenkinek házat,
tanyát, otthont ezen a földön. Van
annyi vasérc, réz, mangán, hogy
egy-egy autó is jutna a család-
jainknak. Jut könyv, jó film, tiszta
bor és csók, szerelem minden-
kinek. Nem sajnálod tõlünk a
boldogságot.
És juthat gyermekáldás, vagy vér
a vérünkbõl, vagy mint Józsefnek
a te szent akaratodból. Testvérem
lásd, van, kit szerethetsz, kit
otthonodba fogadhatsz, kivel
törõdhetsz, kibe beléálmodhatod
álmodat. És ültethetsz virágot,
platánt, diót, és megéred, hisz jó
orvosaid vigyáznak rád, hogy fád
nagyra nõjön, és árnyékával eny-
het adjon családodnak. 

Tudósaink, mérnökeink mennyi
kérdésre kerestek, találtak választ
az évezredek alatt? Lassan, de
biztosan hajtjuk uralmunk alá a
Földet, ahogyan te kérted, Is-
tenünk a teremtés hajnalán, még
a bûnbeesés elõtt. Élhetnénk
békés testvéri szeretetben, tud-
hatnánk, hogy a részigazságok-
nál fontosabb az élet.

A gonosz kacag. Ugyanazzal a
süket dumával jön, ígér minden
kõbõl kenyeret, fogyassz, hab-
zsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És
ha leborulsz elõtte, mindent csak
neked ígér, az egész bevásár-
lóközpontot, repülõt, jachtot – de
minek? És felvisz csodás temp-
lomok ormára, sztár leszel, dobd
le magad, fürödj a csodáló
emberek tekintetében, hatalmad
lesz felettük. Uralkodj, miért vál-
lalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom.
Habzsolva kacagsz, és szétmar-
cangolod világunkat. Azt hiszed,
hogy gyõztél, pedig rabszolga
vagy. Rosszabb, testvéred far-
kasa, szép tiszta világunk
elpusztítója.

Itt állsz, Uram a XXI. századi
Jeruzsálem falai elõtt, elõttünk.
Szemedben könnycsepp, és ne-
kem nincsenek érveim. Mégis arra
kérlek, hogy ne bûneinket nézd,
hanem újabb adventünkben
jósággal jöjj közénk. Ajándékozz
meg érdemtelen gyermekeidet egy
újabb eséllyel, egy szép Ka-
rácsonnyal. 

Istentõl áldott adventi megtérést,
szent idõt kívánok szeretettel:

CSABA TESTVÉR

Böjte Csaba adventi levele
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VÁROSI ÜNN
• Jan. 7. Újévi koncert, Mecénás díj átadása • Jan. 21. Magyar Kultú
• Május 25. Hõsök Napja • Jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja • Jún.

• Aug. 20. Városi ünnepség • Aug. 24-26. Szentendre éjjel-nappa
• Dec. 2-jan. 6. Adventi progra

Január 19. – Városi „Ki mit tud?” a PMK-ban

Február 3. – Vincze László a Polgármesteri Galérián

Március 15. – Koszorúzás a Petõfi szobornál

Április 2. Fõ tér búcsúztató

Május 14. Zengõ Fesztivál

Június 29. II. János Pál pápa szoboravatás
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EPEK 2012-BEN 
úra Napja • Márc. 15. Városi ünnepség • Márc. 15-ápr. 1. Tavaszi Fesztivál
. 24. Iván nap • Júl. 6.-aug. 20. Szentendrei Nyár • Aug. 19. Szerb búcsú
al nyitva • Október 6. Vértanúk napja • Október 23. Városi ünnepség
amok • Dec. 31. Városi szilveszter

Július 22. European Peoples’ Festival 

Augusztus 29. SZEI felújítás átadó ünnepsége

Szeptember 13. Püspökmajori mobilóvoda átadása

Október 26. I. Szerb-Magyar testvérvárosi találkozó

November 7. Francia polgármesterek fogadása

December 1. Állampolgársági eskü
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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.

KOMP – Egy civilszervezõdés sikertörténete
A KOMP Kortárs Mûvészeti Piac civilkezdeményezésként jött létre,
Csõsz Krisztina ötlete alapján, Farkas Bori és Mester Borbála szervezõk
segítségével.  A kezdeményezés a vállalkozó mûvészek magánakciója,
eddigi rendezvényeinek sikere anyagi háttér nélkül, pusztán a cél meg-
valósítása érdekében önzetlenül tevékenykedõ szervezõk és a
regionális, illetve kulturális szervezetek támogatásának köszönhetõ.
A vásár ötlete és megvalósítása több célt szolgál. Szentendre kulturális
életének meghatározójává kívánják tenni a KOMP-ot, s az uniformizált
kínálat helyett az egyedi, maradandó értéket képviselõ tárgyakra fel-
hívni a figyelmet. Igényes alternatívát kínál a vásárlásra, valamint
megjelenési lehetõséget a mûvészeknek. A KOMP az általában vett
mûvészeti piacokhoz képest befogadóbb egyfajta alternatíva a
„bevásárlókosaras” mûtárgyvásárlásra. Szentendre az a város, ahol az
ide érkezõ és itt élõ vásárló leginkább keresi a mûtárgyat, az egyedit,
mégpedig megfizethetõ áron. A KOMP-on résztvevõ mûvészek alkotá-
sai elõzetes zsûrizésen esnek át. A KOMP Kortárs Mûvészeti piacot
eddig három alkalommal rendezték meg a Pest Megyei Könyvtár
épületében, s azért itt, mivel a vásár minden esetben jótékonysági
szerepet is betölt. Az eladott mûtárgyak 15%-ával, összesen 166 ezer
forinttal járultak eddig hozzá a nehéz helyzetbe került könyvtár
mûködéséhez.
A mûvészek KOMP iránti igényét és a látogatók, vásárlók KOMP iránti
érdeklõdését leginkább példázza, hogy közös kívánságukra ráadás
karácsonyi piac lesz december 22-én, kedden 10-tõl 18 óráig, szintén
a PMK épületében – szeretettel várnak minden mûvészetet szeretõ,
érdeklõdõ vásárlót!

A Margit híd szentendrei szemmel

Hivatalosan is megtartották a Margit híd díszvilágításának
próbáját: a többi híddal ellentétben itt nem a felépítményt
(mivel nincs), hanem a szerkezetet világítják meg. 

A csaknem száz százalékban felújított híd - amelyrõl csak egy szobor
hiányzik - esti kivilágítása gyönyörû lett. A pilléreket, a kereszt alakú
vasidomokat és a pilléreket összekötõ íveket megvilágító fehér fény
tökéletesen kiemeli a híd kecsességét és szépségét, ami megépítése óta
most elõször kapott ekkora hangsúlyt a fõvárosi éjszakában. A Margit
híd vitathatatlanul méltó társává vált a hasonlóképp szépen kivilágí-
tott Lánchídnak, Erzsébet hídnak és Szabadság hídnak.
Nemcsak a díszkivilágítás szép, hanem a teherhordó pilléreken látható
mívesen faragott akantuszlevél motívumok. A híd és a támfalak anya-
ga megegyezik a Parlament építõköveivel. A süttõi mészkõ az egyetlen
Magyarországon bányászott kõ, amely szobrászatra, nagy építõelemek
faragására alkalmas anyag. Ebbõl készültek a gondos kõfaragó kezek
formálta díszítõ elemek.

Ha a rakparton haladunk, a Margit híd alatt jól láthatóak a szentendrei
Pap Lajos Kõfaragó Mûhelybõl kikerült míves kövek: az akantusz le-
velek és a kváderkövek. A híd befejezéséhez már csak a pilléreken
nyugvó hatalmas szoborelemek restaurálása és a II. világháborúban
elpusztult, Herkulest ábrázoló középsõ szobor újrafaragása maradt
hátra.
Ha Herkules isten is úgy akarja, a szentendrei kõfaragó mûhelyben
születhet újjá a szobor!

KANYÓ ERIKA
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Aszentendrei belváros EU-s
támogatással megvalósult
rekonstrukciójának kiemelt

beruházásaként 2011 õszére fel-
épült a MûvészetMalom harmadik,
déli szárnya. A már tizenkét éve
mûködõ északi szárnnyal és a
középsõ (félkész) szárnnyal együtt
a három épület minden szintet ma-
gába foglaló, hozzávetõleg 4700
négyzetméteres területével –
megelõzve a Mûcsarnokot is –, az
ország egyik legnagyobb kiter-
jedésû kiállítóhelyévé lépett elõ. Az
átadással párhuzamosan azonban
hidegzuhanyként ért mindenkit,
hogy a kibõvített intézmény mû-
ködtetése meghaladja a város
jelenlegi erejét, s kérdésessé vált a
2012 januári nyitás. A valós és
téves információk, találgatások
miatt egyre növekvõ aggodalom
töltötte el a város mûvésztár-
sadalmát, valamint mûpártoló, a
kultúráért felelõsséget érzõ pol-
gárait. Az elõállt helyzet mielõbbi
megoldást sürgetett. Aztán felröp-
pent egy új hír: öt évre a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága
(továbbiakban PMMI) veszi át a
változatlanul a város tulajdonában
maradó MûvészetMalom mûköd-
tetését.
Dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgatót az
elõzményekrõl és terveirõl kér-
deztem.  

Ki talált meg kit ebben a
kiélezett, új helyzetben?
Miért éppen a PMMI lett a
megoldás?
Már a korábbi években is többször
felmerült, hogy a PMMI vállaljon
nagyobb szerepet a Mûvészet-
Malomban, de erre eddig nem ke-
rült sor. Amikor dr. Dietz Ferenc
polgármester úr megkeresett
azzal, hogy beszéljünk, egyez-
tessünk a Malomról, ezek az
elõzmények jó alapot, hátteret
nyújtottak a közös gondolko-
dáshoz. Elkezdtünk osztani-
szorozni, a városnak is voltak
már kalkulációi, és ezeket egymás
mellé téve az jött ki, hogy a PMMI
a maga meglévõ infrastruktúrájá-
val, emberi erõforrásaival, kap-
csolatrendszerével, pályázati po-
tenciájával költséghatékonyab-
ban tudná mûködtetni a Malmot.
Ami pedig a szakmai kompeten-

ciát illeti, az úgy gondolom, nem
szorul magyarázatra. Egy mú-
zeum sokkal több „vegyértékkel”
rendelkezik, mint egy városi
önkormányzat, vagy a város által
fenntartott kulturális kft.

Olyan idõket élünk, amikor
a világ egészét aggodalom-
mal tölti el a gazdasági vál-
ság. Honnan a bátorság egy
ekkora kihívás megragadá-
sához? Mibõl táplálkozik
optimizmusa, hogy sikerre
tudja vinni a Malom ötéves
koncepcióját?
Kezd rátelepedni egész gondol-
kodásmódunkra, hogy válság van,
már csak errõl szól minden, holott
voltak ennél sokkal vérzivataro-
sabb idõszakok mind a magyar,
mind az európai történelemben.
Aki engem ismer, jól tudja – ha
csak az elmúlt három évet nézzük
–, hogy egyetlen kihívástól sem ret-
tentem vissza. A MûvészetMalom
ötéves mûködtetésének felvál-
lalása jó alkalmat ad arra, hogy a
PMMI-t újrapozicionáljuk, két pil-
lér: a Pajor kúria és a Malom közé
helyezzük szentendrei mûködésün-
ket. Az elõbbi a történeti képzõ-
mûvészeti anyag temploma lesz –
ezt annak szánom –, az utóbbi a
kortárs képzõmûvészeté. Ha e két
pont között földrajzi és szellemi
értelemben egy láncra fel tudjuk
fûzni a múzeumok és kiállítóhe-
lyek mûködését, akkor az a PMMI
történetében minõségi tovább-
lépést jelent. Abban bízom, hogy ha
minél színvonalasabb megmutat-
kozásokra kerül sor, az további
lehetõségeket nyit meg elõttünk. A
mostani tendencia arra irányul,
hogy mit zárjunk be, mitõl fosszuk
meg magunkat, mit szûkítsünk.
Ezt lehet egy ideig folytatni, de van
egy szint, ami alá nem szabad már
süllyedni, mert attól kezdve nincs
tovább. Közel jutottunk ehhez a
ponthoz. Szent Pált tudnám idézni:
„Mindenfelõl szorongatnak, de
össze nem szorítanak, kétséges-
kedünk, de kétségbe nem esünk”.
Ilyen helyzetben élünk most is.
Szorongatnak mindenfelõl, s bár
vannak kétségeink, de kétségbe
nem esünk. Kiút mindig van. Olyan
nincs, hogy ne legyen kiút.

A bizakodás, az optimiz-
mus mellett egy ilyen nagy-

ságrendû feladat csak akkor
teljesíthetõ sikeresen, ha
szakmailag jól felkészült és
az ügy iránt elkötelezett, azt
hittel támogató munkatár-
sak végzik a napi munkát.
Milyen humán erõforrással
tervezi a program megva-
lósítását?
Két irányból kell közelíteni. Van
az intézménynek egy saját, belsõ
állománya, amit természetesen
szeretnék bevonni a folyamatba,
mindenkit arra, amihez a legjob-
ban ért, hogy ne legyenek olyan
elkötelezõdések, kényszerek,
amik miatt esetleg a Malom és a
PMMI mûködése nem a kívánal-
mak szerint alakul. Másfelõl
kurátori rendszert kívánok beve-
zetni, jól megfizetett szakemberek
felkérésével. A minõséget, a szín-
vonalas munkát meg fogom fi-
zetni. Minden projekt önálló
egység lesz, aminek megvaló-
sításához külsõ munkatársakat
kérünk fel, ahol szükséges, eset-
leg hosszabb elõkészítõ munkára
is, és lesznek a belsõ munkatár-
sak, akiket természetesen szintén
meg fogok fizetni, mert ez így
igazságos. A minõséget mindenek
fölé rendelem, a kiállításra kerülõ
anyagot, annak technikai bemu-
tatását, a hozzá kapcsolódó ka-
talógust. Lehet ragyogó anyagot
összecsapott rendezéssel tönkre
tenni, egy rossz katalógus pedig
elrontja a legjobb kiállítást is.
Tehát minden téren magas szín-
vonalú, minõségi munkát akarok,
s ehhez meg fogjuk keresni a
legjobb szakembereket. Nekem
nem pusztán a név kell, hanem
valós teljesítmény. Olyan szakem-
berekre van szükségem, akik
garanciát jelentenek arra, hogy az
elvárt kurátori munka meg is fog
valósulni. Másképp nem lehet
kitörni.

Szentendre belvárosának
összes, nem magán fenn-
tartású múzeuma, kiállító
helye mostantól egy kézben
lesz, ami az eddig kialakult
intézményrendszer mûköd-
tetésének újragondolását is
jelentheti.
Igen, bár már eddig is eléggé
„felforgattam” a korábbi gyakor-
latot. Mindezzel együtt tudom,

hogy nem lesz könnyû a külön-
bözõ intézmények mûködését
összehangolni, egy láncra fel-
fûzni. Abból kell kiindulni, hogy
az új kulturális-turisztikai ten-
gelynek két végpontja van: a déli
kapuban a Pajor kúriában meg-
nyíló Ferenczy Múzeum és az
északi kapuban a Mûvészet-
Malom. A Ferenczy Múzeum a
történeti anyag bemutatásával
elsõsorban az állandó kiállítások
helyszíne, tehát inkább statikus
kiállítótér lesz, a Malom pedig a
kortárs képzõ- és iparmûvészet
lendületes, idõszaki tárlatainak
fellegvára. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a Malomban idõszaki
kiállítás keretében ne kaphatna
helyet történeti képzõmûvészeti
anyag is. Sõt! A gyökerek bemu-
tatásának – ahol csak lehet – teret
kell biztosítani. Mindkét helynek
be kell töltenie azt a tájékoztató,
felvilágosító szerepet, ami nem-
csak eligazítja a látogatót, hanem
fel is kelti érdeklõdését, s arra
ösztönzi, hogy a többi intéz-
ménybe is betérjen. Komoly mar-
keting és korszerû szemléletû rek-
lámmunkát igénylõ feladat ennek
a megoldása. 

Lesz olyan alkalom, amikor
itt Szentendrén ugyanazon
idõben három helyszínen
találkozhat a látogató Czó-
bel képekkel: a Pajor kúriá-
ban, a Czóbel Múzeumban
és a Malomban a „Czóbel és
francia festõbarátai” címû
idõszaki kiállításon.
Megfelelõ marketinggel el lehet,
és el is kell érni, hogy egy-egy
ilyen kiállítási kuriózum ne csak
országos, hanem nemzetközi ér-
deklõdést is kiváltson. Olyan
lehetõséget tartunk most a ke-
zünkben, amivel a festõk városá-
nak az utóbbi években kissé meg-
fakult színe ismét visszakaphatja
régi fényét, és amire valódi kul-
turális turizmust lehet építeni.

*
Még számos fontos és közérdek-
lõdésre számot tartó témát érin-
tettünk az interjúban, de a lap ter-
jedelmi korlátai miatt ezekrõl a
késõbbiekben lesz szó.

TÖRÖK KATALIN

A város menyasszonyát eljegyezte a megye võlegénye
A MÛVÉSZETMALMOT 2016-IG A PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA MÛKÖDTETI
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Szentendrei termékek testvérvárosunkban
December 9-10-11-én a wertheimi karácsonyi vásárban Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
három tagja: Kállay Péter, Nyitrai Zsuzsa és Krizbainé Szabó Éva, valamint segítõként Gálos Jenõ képviselte
Szentendrét.
Mindhárom napon szentendrei
helyi termékek árusításával
gazdagították a vásár kíná-
latát, s elmondhatjuk, hogy –
bár Gubbio és Salon de Pro-
vence termékei és karácsonyi
finomságai is sikeresek voltak
– a wertheimiek igen nagy
örömmel fogadták a magyar
delegációt és a standon
vásárolható árucikkeket –
élelmiszereket, kézmûves ter-
mékeket, képzõ- és ipar-
mûvészeti tárgyakat.

(Részletek a következõ szám-
ban.)

Püski István újra
Szentendrén!

Az adventi
vásárban a
szentendrei
közönség
hamarosan
találkozhat a
közkedvelt
Püski Kiadó
kiadványaival,
illetve a kiadó

vezetõjével – aki korábban szob-
rászmûvészként a Vajda Lajos
Stúdió tagja volt. A kiadó
kínálatából január 8-ig válogat-
hatnak a könyvbarátok.

A fény ünnepe
Az idõszámításunk elõtti II. században
Jeruzsálemben a makkabeusok gyõzelmet
arattak azzal a görög hadsereggel szemben. A
makkabeusok felkelése válasz volt arra, hogy
a görögök erõszakkal próbálták a zsidókra
kényszeríteni a több isten hitén alapuló hellén
életformát. 
A hétágú gyertyatartó gyertyáinak meg-
gyújtása fontos szerepet játszott a minden-
napi istentisztelet során a Szentélyben.
Amikor a makkabeusok felszabadították a
Szentélyt, csak egy napra elegendõ szent ola-
jat találtak a menóra meggyújtásához, az
elõírásoknak megfelelõ szent olaj elõállítása
nyolc napot igényelt. S a csoda az volt, hogy
az egy napra elegendõ olaj nyolc napig égett,
addig, amíg a megfelelõ utánpótlás elkészült.
A zsidó naptár a Holdat veszi alapul, ebbõl
adódóan napjai évrõl évre eltérnek. Hanuka
elsõ napja minden évben Kiszlév hónap 25-re
esik, azaz idén december 20. és 28. közötti
idõszakban gyújtjuk meg a kilencágú
Hanukián a gyertyákat. Nyolc napon át min-

den nap eggyel több gyertyát gyújtunk meg a
kilencedik „szolga gyertya” (samesz) se-
gítségével. Mivel Hanuka ünnepének az olaj
áll a központjában, ezért olyan ételeket szokás
enni, amelyek olajban sültek.

A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális
Egyesület, Szentendre-Dunakanyar 

szervezete minden érdeklõdõt szeretettel vár
december 18-án, vasárnap 18 órára
a Szamos Marcipán cukrászdába, ahol 

a Hanuka ünnepségét tartja neves
közremûködõk részvételével. 

Közös vacsora 
januárban
Hagyományteremtõnek szánt rendezvényre
invitálunk meghívónkkal. Szeretnénk, ha
havonta egyszer – terveink szerint minden
hónap második péntek estéjén – közös va-
csoránkon Te is részt vennél. A menüt minden

alkalommal mások állítják össze és fõzik meg.
Ehhez rendelkezésre áll Szentendrén a Mónika
Vendéglõ (Kálvária út). Elsõ alkalommal
január 13-án (pénteken) 18 órakor ta-
lálkozunk, amikor a következõ fogásokkal
várunk:
elõétel: lazac-tatár (elõadja: Szegõ Eta)
leves: libanyakleves maceszgombóccal (meg-
fõzi: Koródi Péter)
fõételek: sólet füstölt csülökkel (szakácsné:
Vajda Ági) vagy sólet füstölt libacombbal (sza-
kácsolja: Koródi Péter)
édesség: flódni
A menü ára: kb. 2000 Ft/fõ. Annak érdekében,
hogy a várható részvételt reálisan fel tudjuk
mérni, kérjük, hogy MÁR MOST(!) egy rövid
üzenetben a mizbt.szentendre@gmail.com
címen jelezd részvételi szándékodat, illetve
azt, hogy veled együtt hány fõre számítsunk
(családtagok, barátok).

MAGYAR-IZRAELI BARÁTI TÁRSASÁG KULTURÁLIS
EGYESÜLET SZENTENDRE-DUNAKANYAR

KORÓDI PÉTER (TITKÁR), VAJDA JÁNOS (ELNÖK), SZEGÕ
ANDRÁS (ELNÖKSÉGI TAG)

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

A N Y Ó S
K O N Y H A
K A R Á C S O N Y I
Ü N N E P I  M E N Ü

Ne fáradjon,
rendelje meg nálunk!

Kocsonya, töltött káposzta,
halászlé

4-5 sz. sült tál, gesztenyés
pulykamell, gordon blue
rostonsültek (hal, hús)

rántott félék
(sajt, cukkini, hal, szárnyas)

Megrendelést felveszünk
december 22-ig

06-70/423-8601
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk
minden kedves vendégünknek!

Köszönetnyilvánítás
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tan-
testülete nevében szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak,
akik a 2011-es esztendõben figye-
lemmel kísérték iskolánk életét,
eseményeit, segítõ kezet nyújtottak
programjaink megvalósításában,
vagy kedves szavaikkal lelkesítettek
bennünket ebben a mozgalmas,
bizonytalan idõszakban.

Kívánok áldott, békés Karácsonyt és
boldog új évet!

Zakar Katalin
igazgató



KULTÚRA

XXV. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 2011. DECEMBER 16. SzeVi 17

Háború és béke 

A Polgári Esték rendezvény-
sorozat novemberi vendége
Hende Csaba hadügyminiszter
volt, aki inkább a mai helyzetrõl
és a jelenlegi morális válságról
beszélt, mintsem a hadászat vagy
a haditechnika rejtelmeirõl. A
miniszter az elsõ részben az
elmúlt másfél év teljesítményét
értékelte, majd rátért, hogyan és
milyen irányba kívánja õ és a kor-
mány terelni a honvédelmet Ma-
gyarországon. 
2010 áprilisában a Magyar Hon-
védség 18, azaz tizennyolc fõs
tartalékos „haderõvel” rendel-
kezett, mely más európai uniós
vagy NATO tagállamok tartaléko-
sainak kb. fél százaléka. A kije-
lentést dermedt csend fogadta,
majd itt-ott egy-egy fanyar mo-

soly, de a miniszter megnyugtatott mindenkit, hogy ez az akkori kor-
mányülésen sem volt másképp, mikor Orbán Viktor miniszterelnök a
kolontári és devecseri iszapkatasztrófa területére tartalékos katonákat
szeretett volna vezényeltetni, és megtudta az általunk már ismert ada-
tot. Hende Csaba elmondta, hogy a mai világ problémája nem elsõsor-
ban a gazdasági, mindinkább a morális és erkölcsi válság, melyet az
teremtett, hogy az emberek belekényelmesedtek a kapitalista élet-
felfogásba, és a demokrácia nyújtotta békébe, ám hangsúlyozta, bár-
mikor bekövetkezhet olyan rendkívüli helyzet, melyet felkészülés és
képzett haderõ nélkül nem lehet átvészelni. A miniszter véleménye
szerint a NATO- csatlakozás remek döntés, a hadkötelezettség eltörlése
viszont felelõtlen lépés volt az akkori parlament részérõl. Egy ország
megítélését nagyban befolyásolja, hogy adott esetben meg tudja-e
védeni magát az esetleges támadásokkal szemben, vagy a többi tagál-
lam protektorátusára szorul. Példaértékûként említette Svájcot, ahol
közintézményt vagy állami feladatellátó rendszert csak olyasvalaki
vezethet, aki megfelelõ kiképzéssel rendelkezik, valamint magas
katonai rangban van, ezzel is elõsegítve, hogy az ügyintézés és az
irányítás a lehetõ legnagyobb fegyelemmel és precizitással folyjék. 
A jövõre nézve a miniszter elmondta, hogy januártól több mint ötezer
tartalékos katona teljesít majd szolgálatot hazánkban, valamint a most
szárnyra kapott pletykákkal ellentétben a hadkötelezettséget – elsõsor-
ban forráshiány miatt – nem állítják vissza, de nyilvántartásba vételrõl
lehet szó.    

KÁDÁR KRISTÓF

Hende Csaba miniszter, Koczka Tibor, 
a Szentendre TV fõszerkesztõje 
és Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ.
Fotó: Szentendrei Médiaközpont – 
Tokodi Gábor István felvételeAkvarellek a Városházán

December 5-én este nyílt meg Benkovits György legújabb mûveibõl kiál-
lítás Akvarellek VI. címmel a Városháza Polgármesteri Galériájában. A
vendégeket dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte, majd dr. Török
Katalin mûvészeti író megnyitója után Mikulás napi kis meglepetéssel
és szerény helyi dalmát kóstolóval kedveskedtek az érdeklõdõknek. Az
alkotások a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében, január 9-ig
tekinthetõk meg.
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Karácsonyi kiállítás
Aknay János Kossuth-díjas 
festõmûvész kiállítása
Absztrakt angyalok címmel
január 8-ig tekinthetõ meg a
Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Bakoss
Tibor Kisgalériájában. 

Missziós történetek
A Szentendrei Helyõrségi Klub-
ban a Missziós történetek 
sorozat következõ elõadása
december 20-án 16 órától
kezdõdik. 

Megnyitó beszédet mond dr.
Deák János ny. vezérezredes.
Az elõadást Mikusi Zsolt ezre-
des, az MH Altiszti Akadémia
megbízott parancsnoka tartja,
melynek témája Afganisztán.

Katarzisból 
orgazmusba
Kondász Ferenc és Pacsika
Rudolf kiállítása december 
30-ig tekinthetõ meg naponta
déltõl 22 óráig a Folt
kávézóban (Kucsera Ferenc 
u. 11.).

Komoly érdeklõdésre számot tartó, önálló városi
rendezvénnyé fejlõdött a Ferences Gimnázium egyik
hagyományos éves eseménye, a „Mikulás Ki mit
tud?”. A december 9-i megmérettetésre már csak a
tornaterem tudott elegendõ helyet biztosítani.

A középkori Itáliában, az umbriai Assisiben, Szent
Ferenc korában az a szokás járta, hogy Szent Miklós
ünnepén a város diákjai közül gyerekpüspököt
választottak. Az episcopello azután teljes püspöki
díszben vezette a zsolozsmát, prédikált, körmenetet
vezetett, majd kifaggatta Assisi püspökét, hogy jól
sáfárkodott-e a rábízott adományokkal. Az elmúlt
héten élõvé lett ez a szokás a Ferences Gim-
náziumban. A diákok hatalmas lelkesedéssel készül-
tek az évtizedek óta hagyományos Mikulás Ki mit
tud?-ra, több elõadásban is jó humorral parodizálva
a tanári kar egy-egy jeles tagját, ekként tartva tükröt
eléjük, ahogy tette ezt 800 évvel ezelõtt Assisiben az
episcopello.
Egy elõzetes elõválogató után 10 formáció indult el
pénteken a megmérettetésen. A gyõztes a 20/A nevû
csapat lett. „A produkció Nényei Pál tanár úr ötlete
volt, és az is, hogy az õ nyolcadikos osztálya és mi
tizenkettedikesek együtt lépjünk fel. A próbák na-
gyon jó hangulatban teltek: nem maradtak el a poé-
nok és a két osztály közötti csipkelõdés sem, ami
végül is még jobban összehozta a csapatot” – mond-
ta Melcher Károly, a gyõztes csapat egyik tagja.
„Amikor elõször próbáltunk együtt, mi már tudtuk a
darabot, aztán húztuk magunkkal a kicsiket.
Nagyon jó volt, hogy olyanokkal, akik mellett eddig
csak elmentem a folyosón, most személyes kapcso-
latba kerültünk. Buli volt ez nekik is, nekünk is.
Nagyon jó, hogy idén szokatlanul sokan kaptak ked-

vet a szerepléshez, és egymástól témájukban nagyon
különbözõ produkciókat láthattunk. Mint nézõ is jól
szórakoztam. Nagyon sokat számított a jól sikerült
kampány” – mesélte Zrinyi-Gál Tamás.
A 11. osztályos Tóth Péter, a rendezvény egyik fõ-
szervezõje elmondta, hogy már a tavalyi Ki mit tud?
után elgondolkozott azon, hogy néhány ismert dal-
szöveget átírjon. Végül pár héttel ezelõtt kezdõdött a
lázas munka, így született meg a Laudetur Band
produkciója, ahol tanárok és diákok zenéltek
közösen, akik már összeszokott csapatként léptek
fel, hiszen többször játszottak együtt. Ezúttal kife-
jezetten erre az estére írt dalokkal álltak elõ.
A történet ezzel nem ért véget. A Ki mit tud? honlap-
ja (mikitud.magix.net/public) él tovább, ahová
folyamatosan kerülnek fel a beszámolók, fényképek
és videók, jövõre pedig remélhetõ a folytatás.

SBL – BT

„Mikulás Ki mit tud?” a Ferences Gimnáziumban

KÖNYVISMERTETÕ

Benedeczky István: Aratás
A kötet elbeszéléseket, esszészerû írásokat és irodal-
mi elemzéseket tartalmaz. A szerzõ a címadó írás-
ban, amint nem egy dologból érezhetõ, gyermekkori
élményeire is alapozva mutatja be egy napszámos
sorsát. A történet hõse háromgyermekes családjá-
nak szeretne biztonságos életet, ezért meg próbálja
szerezni a tolnai falu iskolaszolgai állását. A mai
fiatal olvasó számára aligha érthetõ, hogy szoba-
konyhás lakás és az ötven pengõnyi fizetés mekkora
biztonságot jelentett a napszámoslét után. Amíg
Kaszás József megkapja az állást, megismerjük a
nincstelen zselléréletet; a részesaratásban, kukori-
cakapálásban miegyébben felesége, nagyobbacska
gyereke is segít. A mindennapok mögött a háború
leselkedik; a normandiai partraszállás, a szovjet-
unióbeli kommunista rendszer elrettentõ hírei épp-
úgy beszédtémák a parasztok közt, mint a napi
események. A nyugodtnak induló pedellusi állásból
a katonai behívó teszi a továbbiakban küzdelmessé
a kis család sorsát.
A múlt története mellett a mai életbõl is mutat be
sorsot az író. Egy munkanélkülivé lett férfiember

élete („Megszûnt a kocsigyár” – a szentendrei olvasó
rögtön fölfigyel!) egészen a gyilkosságig sodródik.
Egy másik történet olyan házasság históriája, ame-
lyet az egyik fél nem érzelmei, hanem a várható
jómódú élet miatt választ. A házasélet évei tragédiá-
ba vezetnek.
Másutt a már bõ félévszázada elmúlt falusi tár-
sadalommal párhuzamot mutat az író a jómódnak
vagy inkább a pénz világának az erkölcsi romlást
hozó jelenségeivel, amelyeket a XXI. század elem-
bertelenedett világának válsága igazol számára (is).
Az irodalmi vonatkozású dolgozatok Tolsztoj,
Flaubert és Balzac, továbbá Márai Sándor mûveivel
foglalkoznak, utóbbinak A gyertyák csonkig égnek
címû, mostanában világszerte sikeres darabjának
Benedeczky szerinti szeplõivel. (A szeplõknél tartva:
sajnálatos, hogy a kiadó nagyon sok helyesírási
hibával jelentette meg a mûvet.)
A könyv tanúsítja, hogy írója ugyan jeles biológus
szakember, de korántsem szakbarbár professzor,
hiszen társadalmi, politikai és mûvészeti kérdések-
ben egyaránt járatos, illetõleg ezekrõl figyelemre
méltó véleménye van.

Biro Family, h. n., 2011. 199 lap
BÜKY LÁSZLÓ
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„Ment-e a könyvek által 
a világ elébb?” 
A kérdésre – úgy hiszem – egyértelmû a válasz, hi-
szen a könyvek az emberiség tudásának hordozói,
megõrzõi, a könyvtárak pedig ezáltal a tudás tár-
házai. Amelyeket már az ókori egyiptomiak is féltõ
gondossággal õríztek és óvtak, s az emberiség
története folyamán mindig kiemelten fontos szerepet
töltöttek be. Lehet-e ez másképp a 21. században,
megtörténhet az, hogy egy olyan szent intézmény,
mint a könyvtár megszünhet? Tette fel ezt a kérdést
Krasznahorkai László annak az irodalmi beszél-
getésnek az elején, amelynek helyszíne a Pest Me-
gyei Könyvtár zsúfolásig megtelt olvasóterme volt.
A Kossuth-díjas író közel húsz évig élt Szentendrén,
s magáénak, otthona kiterjesztésének érezte ezt a
nagyszerû könyvtárat, ahová szinte naponta járt. Az
intézmény kétségbeejtõ helyzete hallatán indítvá-
nyozta a fenti címmel jelzett beszélgetést, amelyhez
meghívta barátait, Szörényi László Széchenyi-díjas
irodalomtörténészt és Cserhalmi György Kossuth-
díjas színmûvészt is. Ezzel is támogatva a könyvtár
megmaradását.
Az est gondolati vezérfonala Vörösmarty Mihály:
Gondolatok a könyvtárban címû költeménye volt,

amelynek különös aktualitást adott a jelenlegi
helyzet. A beszélgetés résztvevõi azokról az
élményekrõl meséltek, amelyeket életük során a
könyvtárak adtak nekik. Szörényi László hazai és
külföldi tapasztalatairól beszélt, Cserhalmi György
pedig a debreceni könyvtárról, amelynek olvasójegye
volt az elsõ hivatalos igazolványa. A színes, mind-
végig érdekes est végén Krasznahorkai László
átnyújtotta Biczák Péter igazgatónak az erre az alka-
lomra készített kézíratát, amelyet a könyvtárnak
adományozott. Ezzel is támogatva annak remélt
megmaradását, bízva abban, hogy a szónak, s a civil
összefogásnak egyaránt ereje van.

RAPPAI ZSUZSA

Kulturális- mûvészeti- értékobjektív- karitatív est
A Csevej címû beszélgetõs esten, Kellár F. János Immánuel novemberi
vendége Kiss Kálmán költõ-tanár-versmondó, a Quimby együttes frontem-
berének édesapja volt.
Az idény utolsó Csevej elõadásán egy Karácsonyi mûsor lesz látható és hall-
ható, többek között a Madách Színház mûvészeinek közremûködésével. 
December 20-án, kedden 19 órakor a Pest Megyei Könyvtárban sok
szeretettel várnak mindenkit! www.csevej.eu
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Konténeres sitt-szállítást 
és ömlesztett anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Boromisza Tibor önéletrajzi
feljegyzései
Szentendre, 2011

A Boromisza Tibor születésének 130. és halálának
50. évfordulója alkalmából készült forráskiadvány
idén õsszel hagyta el a nyomdát. A festõmûvész
szülõvárosában, Bácsalmáson már bemutatott
könyvvel Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban
december 13-án ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. 
A könyv szerzõjével, Török Katalinnal Gömör Béla
egyetemi tanár beszélgetett, aki bár orvos pro-
fesszor, több képzõmûvészeti témájú könyv szerzõje.
Legutóbb Boromisza Tibor egyik festõbarátjáról és
részben sorstársáról, az 1920-as években Szent-
endréhez is kapcsolódó Tipary Dezsõrõl írt könyvet. 
Török Katalin 2000-ben került kapcsolatba
Boromisza Tibor munkásságával és a festõ családjá-
val, amikor is galériájában, az Ipszilon Galériában
emlékkiállítást rendezett a festõ mûveibõl. Az elmúlt
években az örökösök felkérésére és hathatós támo-
gatása mellett kezdett el foglalkozni a Boromisza
hagyaték archívumának rendszerezésével és feldol-
gozásával. Ennek elsõ gyümölcse a most megjelent
könyv, amely Boromisza Tibor három: 1912/1919-
ben, 1925-ben és 1946/1947-ben írt önéletrajzi

feljegyzését adja közre. A pályatörténetet áttekintõ,
sok új információt tartalmazó tanulmányában a
szerzõ félszáz, eddig többnyire publikálatlan archív
fotót tett közzé. 
A Boromisza pályatörténet eddigi kutatása – mint a
könyvbemutatón Török Katalin hangsúlyozta –
olyan fontos témákat hozott felszínre és olyan
kérdéseket vetett fel, amelyeknek kielégítõ meg-
válaszolása a kutatás folytatását és elmélyítését
igényli.
A könyvbemutatón a további tervekrõl szólva
elhangzott, hogy jövõ év végére várható egy színes
katalógussal kísért retrospektív Boromisza-kiállítás
és a festõ levelezését közreadó második forráskiad-
vány.

- K -

Krasznahorkai László, Szörényi László és Cserhalmi György
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Segítség a léleknek

Tisztelt Pszichológusnõ!

Kétgyermekes édesanya vagyok, egészséges párkapcsolatban élek gyer-
mekeim apjával, mindeddig azt hittem, mi vagyunk az ideális család. Az
utóbbi idõben sajnos elsõ gimnazista, kamaszodó lányommal egyre 
rosszabb a kapcsolatom. Míg 1-2 éve még órákat tudtunk jókat beszélget-
ni, mindenben kikérte a véleményemet, és részletesen beszámolt az
iskolában történtekrõl, valamint mesélt a barátairól is, ezzel szemben az
utóbbi idõben egyre elutasítóbb, már ha kérdezem valamirõl, akkor is
dührohamot kap, vagy legjobb esetben közli, hogy nem történt vele semmi
az iskolában. A beszélgetés néha hangos vitába torkollik. A karácsony
közeledtével egyre többet aggódok, félek, hogy valami elrontja az eddig
megszokott, meghitt ünnepi hangulatot a családunkban!
Kérem Önt, segítsen nekem ennek a nehéz problémának a megoldásában!

Üdvözlettel:
EGY SZOMORÚ ANYUKA

Kedves Anyuka!

Sokan keresnek fel hasonló problémákkal úgy a szülõk,
mint a serdülõkorúak oldaláról is. A pubertáskor idõszaka
általában 10 és 19 éves kor közé esik, de lehetnek ettõl
kisebb-nagyobb egyéni eltérések. Ez a kor mind a ser-
dülõknek, mind pedig a szülõknek nagyon nehéz életsza-
kasz, mert rengeteg konfliktussal, problémával kell megküz-
deniük. A nemi hormonok termelõdése fizikai és érzelmi vál-
tozásokat is beindít a gyermekben, míg testileg lassan érett
felnõttekké válnak, lelki szinten sok-sok szélsõséges
érzelem, belsõ konfliktus jelenik meg bennük. 
A serdülõkor idõszakában a legfontosabb feladata a fiataloknak, hogy
kialakítsák saját egyéniségüket, stílusukat, valamint önálló véleményt tud-
janak és merjenek alkotni. Ezek a fõ okai annak, hogy igyekeznek kissé
eltávolodni a szüleiktõl, hiszen csak így nyílik lehetõségük arra, hogy
kialakítsák a saját identitásukat, amely megalapozza a késõbbi életüket.
Ez a távolságtartás a szülõknek a legtöbb esetben rosszulesik, nem értik,
mi történik a gyermekükkel, akivel eddig nagyon szoros lelki kapcsolatban
álltak. A serdülõ egyre gyakrabban vitába száll a szüleivel, idegesen reagál,
szélsõséges érzelmi megnyilvánulásai vannak, nem beszél önmagáról,
bezárkózik a saját világába, amelybe a szülõk nem láthatnak bele. 
Az elõbb felsoroltak miatt teljesen érthetõ, hogy Önt is aggasztja, bántja
gyermekének megváltozott viselkedése, az eddig nem tapasztalt szél-
sõséges érzelmeinek a felszínre törése. Érthetõ, hogy úgy érzi, lányával
nem tudja megtalálni a közös hangot, nem tud egyetértésre jutni vele.
Annak érdekében, hogy kapcsolata ne romoljon tovább a gyermekével,
illetve, hogy a jövõben újra egymásra találjanak, figyelembe kell vennie
ennek az idõszaknak a nehézségeit, és hogy azért érdemes átvészelni, mert
ez a feltétele annak, hogy a gyermeke késõbb egészséges, önálló, döntésre
képes felnõtté váljon. Mindemellett az is nagyon fontos, hogy Ön mindig
jelezze gyermeke számára az érzéseit, nyíltan beszéljen az érzelmeirõl,
arról, hogy mik azok a dolgok, amelyek zavarják a lánya viselkedésében,
reakcióiban. Lényeges, hogy a gyermeke folyamatos visszajelzést kapjon a
családjától arra nézve, hogy mely viselkedésformák azok, amelyekkel –
akár akaratlanul is – megbánt másokat. Amennyiben a szülõk igyekeznek
az érzéseikrõl, gondolataikról következetesen és õszintén beszélni a
kamaszkorú gyermekükkel, érzékeltetik vele, hogy bántó viselkedése
ellenére is lehet õt szeretni, akkor remélhetõ, hogy kapcsolatuk javulni fog.
Kívánom Önnek, hogy újra megtalálják a közös hangot a lányával, újra
olyan közel kerüljenek egymáshoz, mint régen, és hogy a karácsony
ünnepe boldogan teljen a családban!
Üdvözlettel: PAPP ZSUZSA

pszichológus

DECEMBER 1. – AIDS VILÁGNAPJA
Szentendrén évek óta megrendezésre kerül az AIDS Világnapja. Ebben a tanévben
november 30-án a Barcsay Jenõ Általános Iskola adott otthont a résztvevõknek. 
A város három középiskolájából és három általános iskolájából közel 200 diák vett részt 
a programon.

Szervezésében a Budapesti Fõvárosi Kormányhivatal NSZSZ Egészségnevelési
Csoportja, a Budapesti Fõvárosi Kormányhivatal Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi
Népegészségügyi Intézet, az Egészséges Városért Közalapítvány és a Dunakanyari
Kistérségi Szociális Intézmény Iskola-egészségügyi Szolgálata vett részt.
Az érkezõket a BFKH NSZSZ Egészségnevelési Csoportja interaktív kiállítással várta.
Dr. Valler Gyöngyi kistérségi tisztiorvos megnyitója után a programot Schwarcz Dávid
egy Freddy Mercury dallal kezdte.
Dr. Szlávik János, a Szent László Kórház Infektológiai Osztály fõorvosa tartott a fiatalok
számára is jól érthetõ elõadást.
A Plussz Egyesület egyik tagja mesélt arról, hogyan lett önhibáján kívül HIV pozitív és
hogyan alakult az élete, mióta kiderült, hogy vírushordozó.
A mûsor zárásaként az Egészségnevelési Csoport AIDS TOTÓ-t vezetett le, mely során a
helyes válaszolók tárgyi jutalomban részesültek.
Szponzoraink révén tájékoztató anyagokat kaptak a diákok, valamint pogácsával, üdítõvel
kínáltuk õket.

Miért is fontos, hogy megemlékezzünk az AIDS Világnapjáról?

A fiatalok korai, felelõtlen szexuális magatartása, gyakori alkoholos befolyásoltsága miatt
egyre fontosabbnak tartjuk nemcsak az AIDS-rõl, hanem egyéb szexuális úton terjedõ
betegségrõl is tájékoztatást adni a diákoknak, valamint felhívni a figyelmet ezek
megelõzésére: a hûség, a tartós párkapcsolat és a megfelelõ szexuális védekezési mód
használatára!
A rendezvény figyelemfelkeltõ szerepet töltött be, de az iskolavédõnõk a tanév folyamán
számos tanórán tartanak foglalkozásokat, beszélgetéseket a tanulók részére a szexuali-
tás, párválasztás témakörben.
Ezeknek célja nemcsak a fiatalok tájékoztatása, hanem a családokkal együtt szeretnénk
felkészíteni õket az egészséges, harmónikus felnõtt-életre.

Köszönjük a szervezõk és a szponzorok segítségét!

Iskola-egészségügyi Szolgálat                 Királyné Szabó Anikó, védõnõ

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

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

Akkor forduljon hozzám bizalommal!

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

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

Szeretettel köszöntjük Mikó Lajost és feleségét, Irénkét, akik 2011.
december 16-án ünneplik házasságkötésük 50. évfordulóját. Ezen jeles
alkalomból sok boldogságot kíván:

ZOLI, RITA, GERGÕ, ÉS BARBIKA

Megnyílt a Silhouette Art Cafe!

különleges kávékkal, teákkal, süteményekkel, 
forró csokoládéval, koktélokkal, 

széles ital kínálattal, forralt borral, karácsonyi 
punccsal  várja  kedves vendégeit az ünnepek alatt is.

2000 Szentendre, Ady E. u. 6. (volt Cafe Rodin)

Nyitva: H-V 9-21 óráig
Tel.: 20/ 539 5215

Aranyévforduló
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

december 16. péntek
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: VOLT EGY-

SZER 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 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

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 EGY-

SZER 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.
18.30 MARLEY MEG ÉN (118’) kh.:12 év
20.20 EGY NAP (108’) kh.:12 év

december 28. szerda
17.00 BARÁTOM KNERTEN (71’) kn.
18.20 ÚT A CSILLAGOK ALATT - EL

CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL A
VILÁG VÉGÉIG (96’)kh.:12 év

20.00 EGY NAP (108’) kh.:12 év

december 29. csütörtök
17.00 HOLDHERCEGNÕ (103’) kh.:12 év
18.45 PÓT PASI (108’) BA -fõszereplõ:

Kevin Kline, Paul Dano, Katie Holmes
20.40 HOGYAN LOPJUNK EL EGY

FELHÕKARCOLÓT? (106’) BA fõ-
szereplõ: Ben Stiller, Eddie Murphy,
Mathew Broderick

december 30. péntek
17.00 HOLDHERCEGNÕ (103’) kh.12 év-

családi kalandfilm
18.45 PÓT PASI (108’) BA -fõszereplõ:

Kevin Kline, Paul Dano, Katie Holmes
20.40 HOGYAN LOPJUNK

FELHÕKARCOLÓT? (106’) BA

december 31. szombat
17.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA

MÖGÖTT (106’) kh.:12 év
19.00 HOGYAN LOPJUNK

FELHÕKARCOLÓT? (106’) BA
20.50 PÓT PASI (108’) BA -fõszereplõ:

Kevin Kline, Paul Dano, Katie Holmes

2012. JANUÁR 1-JÉN 
A MOZI ZÁRVA TART!

2012. január 2. hétfõ
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: HOL AZ A

TÁDÉ? (73’) kn.
18.30 HOGYAN LOPJUNK EL EGY

FELHÕKARCOLÓT? (106’) 12 év
20.20 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.:12

év

január 3. kedd
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn.
18.15 PÓT PASI (108’) BA
20.05 A DOLOG (103’) kh.:18 év

január 4.szerda
18.00 MARLEY MEG ÉN (118’) kh.:12 év
20.00 A DOLOG (103’) kh.:18 év

január 5. csütörtök
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn.
18.30 BOLONDOS VAKÁCIÓ (81’) –

MAKK KÁROLY SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)

20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106’) kh.:12 év

január 6. péntek
17.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT!
(92’) kh.:12 év
18.35 A RASHEVSKI TANGÓ (90’)
20.10 AZ ADÓSSÁG (114’) kh.:16 év

január 7. szombat
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.15 A VÁNDORLÓ PALOTA (119’) kh.:

12 év
20.15 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.: 12

év

január 8. vasárnap
15.30 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT!
(92’) kh.:12 év
17.10 BARÁTOM KNERTEN (71’) kn.
18.20 ÚT A CSILLAGOK ALATT - EL

CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL A
VILÁG VÉGÉIG (96’) kh.:12 év

20.10 AZ ADÓSSÁG (114’) kh.: 16 év

MOZIMÛSOR

Mesék a súgólyukból
A P’art Moziban november 25-én nyitotta meg
Milos József Volt egyszer egy színház címû fotók-
iállítását Tarr Mária, aki 55 évig a Madách
Színház súgónõje volt.
Milos József fotóival a 20. századi magyar szín-
mûvészet alakjait örökítette meg, Tarrmari – így
egyben, mert kollégái egy szuszra mondják/
mondták ki nevét – megidézte e legendás
színészóriásokat: Mensáros Lászlót, Ruttkai
Évát, Latinovits Zoltánt, Tolnay Klárit, Domján Editet, Básti Lajost,
Bessenyei Ferencet. Kedves, humoros színházi történetek sora hang-
zott el Tarrmari élvezetes elõadásában, fûszerezve CD-rõl egy-egy
ismert dallammal, amihez a keretet Dunai Tamás szép szavalatai
adták. Tarrmari visszavezetett bennünket egy régmúlt világba, ahol
átélhettük a mûvészek nagy alakításait. 
Tarrmari 77 éves, de még mindig töretlen lendülettel szolgálja élethi-
vatását, most a színpadon, kilépve a súgólyukból. Másik önálló estjét
A hétköznapok kis csodái címmel már láthatták a szentendreiek a bap-
tista imaházban. Tarrmari három szót nem ismer: sors, szerencse,
véletlen – ezeket egy fogalommal helyettesíti: Isteni Gondviselés.
Gondolatai különösen aktuálisak most, advent idején: egész életünket
hassa át az öröm, a megértés, a szeretet, hiszen „csak az marad meg
neked, amit másoknak adtál”.                                                     -MI-

Családi népdaléneklés a P'art Moziban
December 9-én Lázár Enikõ vezetésével családi népdaléneklést ren-
deztek a P’art Moziban.

Ötéves a mozink!
Szentendre mozija, a P’Art Mozi 5. születésnapját ünnepelte a hét-
végén. Az egész napos moziünnep idején kötetlen átjárás volt a prog-
ramok között. A felbukkanó, illetve vissza-vissza térõ helyi filmra-
jongók (több mint 125-en) nézhettek kiállítást a mozi életébõl, beszél-
getést hallgathattak Szondy Andreával és Schramkó Péterrel, a mozi
alapítóival, nézhettek filmet a kis- és nagyteremben, beszélgethettek
egy szelet torta mellett, vagy táncolhattak az Apukalipszis együttes
koncertjén.
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Ajándék karácsonyra!
Bihon Gyõzõ képzõmûvész
karikatúrák és portrék készítését
vállalja 1 napos határidõvel! Tel.
06-70-285-7085.
keretbe

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

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

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

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

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

ÁLLÁS

Szentendrén mérnöki iroda
munkatársat keres rugalmas
munkaidõben. Micro Station,
Photoshop profi ismerete és
számítógépes gyakorlata szük-
séges. Tel. 06-30-921-7162.

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

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.

ÁLLÁST KERES

Megbízható hölgy vállal takarítást
vagy gyerekvigyázást 3 éves
kortól. Szentendre és környéke.
Tel. 06-20-970-6671.

EGÉSZSÉG

GYÓGYTORNÁSZ HÁZHOZ
MEGY! Rehabilitáció, mozgás-
szervi panaszok kezelése
Szentendrén és környékén! Tel.
06-70-408-6540.

Olcsó masszázs Szentendrén!
Vállalok: szegment-, nyirok-,
sport-, relax-, illetve orvosi
gyógymasszázst! Minden kezelés
3000 Ft/óra. Tel. 06-20-288-
5868.

Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt. Bejelent-
kezés: (26) 300-419, üzenet.

Tapasztalt, megbízható gyógy-
masszõr házhoz megy! Tel. 06-
20-591-6906.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

A belvároshoz közel, a Harmat
utcában 4 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-386-9498.

Kiadó 44 nm-es, igényesen fel-
szerelt lakás egyedi mérõórákkal
a Püspökmajor-lakótelepen. Tel.
06-20-368-8467.

Belváros garzonlakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel. 06-20-251-
1638, 06-70-384-2714.

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.

Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen 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, fûtés-
mérõvel felszerelt lakás
hosszú távra kiadó, 50 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-20-314-
9080.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendre ipartelepén 1961 nm-
es telek eladó vagy kiadó. Tel.
06-70-408-3416.

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

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

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

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

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

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 mil-
lió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.

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

OKTATÁS

Felvételire felkészítést magyarból
és általános korrepetálást alsó-
soknak és felsõsöknek vállal
gyakorlott pedagógus. Tel. 06-
70-984-9834.

Óvodásoknak angol csoport.
Tel. 06-70-527-3879.

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák a Szentendrei
HÉV végállomás közelében
otthonos környezetben, vagy
az Ön otthonában.
Nyelvvizsgára való felkészítés
(TELC, EURO, ECL, CAM-
BRIDGE stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában diplomá-
zott tapasztalt, dinamikus, de
türelmes tanárral. Do not hes-
itate! Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

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

Rajz- és mûvészetoktatás
Szentendrén a belvárosban.
Felvételire elõkészítés is. Tel. 06-
30-617-6750.

Magyartanítást, közép- és
emeltszintû érettségire,
egyetemi és központi gimnázi-
umi felvételire való
felkészítést, olvasás- és
helyesírás-fejlesztést, kor-
repetálást, valamint szakdol-
gozat megírásában segít-
ségnyújtást vállalok kedvezõ
áron, (www.pappzsuzsa.hu).
Tel. 06-20-513-0798, e-mail:
szuszuka48@t-online.hu. 

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Minõségi késélezés Tormek
T-7 vizes köszörûn. Szántó
János, 06-20-995-9143.

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

Asztalos munkák, egyedi ter-
vezésû bútorok, ajtók, ablakok
javítása, mindennemû famunkák,
javítások. Tel. 06-70-333-6525.

Szociális étkeztetés már napi
300 Ft-tól rá szorultsági
alapon. Tel. 06-20-533-1165.

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

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

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

A Bogdányi utcában
nagyméretû, galériázott utcai
üzlethelység kiadó, hangu-
latos belsõvel rendelkezik.
Tel. 06-20-464-3193.

Szentendre belvárosában
utcafronti üzlethelyiségek kiadók.
Tel. 06-20-809-1139, 06-30-338-
6389.

Budakalászon, nagy forgalmú
üzletsoron két üzlethelység
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
530-8867.

Szentendre belvárosában
(Kucsera utca) utcára nyíló, 79
nm-es üzlethelyiség kiadó (föld-
szint 25 nm, alagsor 54 nm). Tel.
06-30-724-8078.

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

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-952-
7740.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

Minden kedves régi és leendõ
új ügyfelünknek áldott, békés

ünnepeket kívánunk!

www.asztraszerviz.hu

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277 

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Labrador fajtatsizta kan – a
Szentlászlói út külterületén,
december 5-én fogták be 

A fiatal, sérült lábú kant a
Fõ téren fogták be decem-
ber 7-én 

A  fiatal keverék kant a
Vadász utcában, december
8-án fogták be  

Az idõs, regisztrálatlan 
chipes kant a Városkapu
üzletháznál fogták be

A Városkapu üzletháznál
kóborló kölyök kutyát
december 10-én fogták be 
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Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

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

A nagyon elfoglalt vagyok, fontos
beosztásban, magamat pótolha-
tatlannak gondoló, nagyképû
korszakomban nem is hallottam
meg, nem is értettem, mirõl ma-
gyaráznak: ha ez így jó nekem. 
Késõbb a gyerekekre (szám sze-
rint három) hivatkoztam, és ráz-
tam a fejem, mikor?, hogyan?, az
összes kéretlen tanácsadómat
ügyefogyottnak, de legalábbis
minden lében kanálnak néztem. 
Tudják is õk, min megyek ke-
resztül mindennap? Hát ez az!
Pontosan!

Dolgoztam reggeltõl estig, gyere-
keztem, futottam, szaladtam,
gyakran nem fért el a kezemben a
telefon, a kávé és a cigaretta
egyszerre. 
Hétvégén, éjszaka azon járt az
eszem, mi lesz holnap, mi hi-
ányzik a gyerekeknek a leckébõl,
és hogy megint nem volt legalább
egy derûs félórám a családommal.
Aztán vége lett a rohanásnak.
Hirtelen. Mentõvel vittek kórház-
ba. Igaz, még a mûtét után, az

õrzõbe is utánam jött a munka,
hozták, de az oxigénmaszktól
nem láttam jól, meg egyébként is,
a kényszerû hisztérikus röhö-
géstõl fuldokoltam. Itt lett vége és
örökre megjegyeztem: nem adom
magam. Hirtelen, egy csapásra
jöttem rá, mi fontos, és mi egyál-
talán nem az. Már sajnáltam
azokat, akik feltûrt inggel, bagó-
val rohangáltak fel és alá,
fölöslegesen izgatták magukat
bugyuta értekezleteken. Csinál-
tam magunknak hétvégét, újra
kirándultunk, a rendelt pizza
helyett fõztem, és többször is

leszoktam a dohányzásról (ez
még nem megy tökéletesen, de
tudom, sikerülni fog)! 

Ha tõlem kérdezed, érdemes
belevágni! Nem megy majd egyik
napról a másikra, mert minden
nagy lépés egy apróval kezdõdik.
A betegségeket meg lehet elõzni,
és a legtöbbet gyógyítani is, a
jobb életminõség elérése bizony
lehetséges!

Beszélj, konzultálj szakembere-
inkkel, orvosainkkal, ne egyedül
vágj bele a néha nem is veszély-
telen változásba! Csoportos vagy

egyéni, belgyógyászati vagy
mozgásszervi problémák keze-
lése, alapos kivizsgálása, vára-
kozás nélkül.

Ajándékozd a legértékesebbet
magadnak és szeretteidnek, ter-
vezz hosszú távra az egészséggel,
hogy minél tovább együtt lehes-
setek! 

SPAuza Életmód Csomag, nem
csak karácsonyra!

Fogadkozások helyett kezdd az új
évet más életminõséggel!

HDK

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u. 11.

www.spauzawellness.hu
www.wellnessmedical.hu

06-26/303-673

Pofon nélkül nem értünk a szóból?
FOGADKOZÁSOK HELYETT KEZDD AZ ÚJ ÉVET MÁS ÉLETMINÕSÉGGEL!

Fenti kérdésre a válasz az, hogy sajnos nem!  Én magam is hányszor hallottam az orvosoktól,
szakemberektõl, és ki tudja még ki mindenkitõl (ja! az édesanyámtól és a férjemtõl folya-
matosan) selfness, wellness, coach: életmódváltás kell!

Teremfoci

Brigád Phoenix 2:2
Tico Tico Berugosz 4:1
Törköly Brigád 7:0
Phoenix Tico Tico 3:2
Berugosz Püspökm. II. 5:0
Boka Junior Törköly 6:3
Püspökm. II. Anonymus 4:1
Izbég Boka Junior 4:7

Csapat összpontsz.
1. Boka Junior 13
2. Püspökm. II. 13
3. Berugosz 12
4. Tico-Tico 9
5. Brigád 8
6. Törköly 6
7. Anonymus 6
8. Izbég 4
9. Phoenix* -2
* Phoenix csapatától 6 pont levonva



Kézilabda

December 3., Móricz csarnok, NB
I./B. férfi kézilabda-mérkõzés
Szentendre KC - Tököl KSK 32-32
(18-17). Újabb nagy csatát és
újabb döntetlent láthatott a közön-
ség! Izgalmakban bõvelkedõ ta-
lálkozón oda-vissza estek a gólok,
parázs jelenetekkel tarkított mér-
kõzésen a szerencsésebb csapat-
nak a vendégek mondhatók. Ez a
harmadik hazai döntetlen ebben
az idényben, ami a kézilabdában
ritkaságszámba megy. A bajnok-
ságban még egy forduló van hátra,
idegenben az Alba Regia az ellen-
fél. Csapatunk jelenleg a hetedik
helyen áll 11 ponttal.

December 4. Siófok,  NB I./B. nõi
kézilabda-mérkõzés
Siófok KC Galerius II. – Szent-
endrei NKE 31-28 (15-11). Jó lett
volna legalább egy döntetlen, de
az ellenfél (valószínûleg a Siófok
elsõ csapatának néhány tagjával
megerõsítve) az elsõ félidõben
négy góllal elhúzott. Hiába volt a
második félidõben jobb a lányok
teljesítménye, csak csökkenteni
tudták a hátrányt. Így csapatunk
az õszi idényt a 11. helyen zárta 4
ponttal. G. P.

Futball

A nagypályás labdarúgó megye-
bajnokságok õszi idénye befeje-
zõdött. Összefoglaló áttekintést
adunk környékünk csapatainak
helyezésérõl és pontszámukról.

Megye I. o.
Budakalász 10. hely 19 pont

Megye I./B. O.
Dunabogdány 5. hely 25 pont
Pomáz 8. hely 20 pont
Tahitótfalu 15. hely 4 pont

Megye II. o.
Szigetmonostor 2. hely 28 pont
(alig lemaradva az elsõtõl!)
Visegrád 7. hely 15 pont
Leányfalu 12. hely 7 pont

Megye III. o.
PILE (Pilisszentkereszt) 7. hely 13
pont
Pilisszentlászló 8. hely 12 pont

Öregfiúk bajnoksága
Szentendre VSE 13. hely 4 pont

GERLAI P.

Korcsolya

A 2011. évi Szentedre jó tanuló jó
sportoló kitüntetõ címét viselõ
Gyarmati Kata Luca mûkorcso-
lyázó a versenyszezont edzõvál-
tással kezdte: a versenyidényre új
edzõjével, Simon Istvánnal készül.
Egy hónap közös munka után úgy
döntöttek, ha hiányos felkészülés-
sel is, de egymás megismerése
miatt elindulnak a Santa Claus
Cup 2011 Budapest nemzetközi
mûkorcsolya- és jégtáncversenyen,
melyet november 30. és december
4. között rendeztek meg. A ver-
senyen több mint 360-an indultak
22 ország képviseletében.
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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!

Bárczis úszósikerek
Debrecenben
November végén rendezték
Debrecenben a segítséggel élõk
országos úszó diákolimpiáját,
amin a Bárczi Gusztáv Ál-
talános Iskola is képviseltette
magát 14 gyermekkel.
Az iskola tanulói már közel egy
éve heti rendszerességgel vesz-
nek részt úszásoktatáson.
Tanóra keretében, ingyenesen
a felsõ tagozatosok a V-8
uszodában a Honvéd Kossuth
SE és az uszoda támogatásával
a kis- és nagymedencében bon-
togatják szárnyaikat. Már a
tavalyi tanév végén a váci
megyei versenyen is kiválóan
teljesítettek, és most igazán
bebizonyították, hogy minden
támogatást megérdemelnek,
azt meghálálják gyönyörû
eredményekkel. Az országos
versenyrõl 7 aranyéremmel, 4
ezüsttel és 2 bronzzal térhet-
tünk haza, és a csapat minden
tagja dicséretet érdemel, mert
saját idõeredményét mindenki
megjavította.

Az érmeseink: 
Herke Vivien – 2 aranyérem; 
Král Ferenc – 2 aranyérem;
Siklósi Mira – 1 arany és 1
ezüstérem; 
Taró Ivett – 1 aranyérem; 
Szabó Sára – 2 ezüstérem;
Gacsal Vivien – 1 aranyérem;
Orsós Szilvia – 1 ezüstérem;
Lakatos Zsanett – 1 bronzérem;
Aras Ozan – 1 bronzérem.

A csapat minden tagjára büsz-
kék vagyunk, gratulálunk ne-
kik. Ezúton köszönjük meg a
Kossuth SE anyagi és szakmai,
és a V8 uszoda támogatását,
hogy ilyen sikereket tudtunk
elérni, segítségükkel.

BENZSAY RÉKA testnevelõ tanár

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

Kisiskolás sportnap –
Mikulás Kupa
December 2-án hagyományosan a
Szentendrei HEMO adott otthont
a kisiskolások idei versenyének,
melyet a Piramis Sportegyesület
szervezett.

A szervezõk a tavalyi években
megszokott sorváltós versenyszá-
mokat idén plusz feladatokkal
bõvítették. A versenyzõk a rövid
adminisztrációt és köszöntõt
követõen Tóthné Mák Ildikó aero-
bik- és gyermektorna oktató által
tartott zenés bemelegítéssel han-
golódtak a versenyre. Ezután a
csapatok a selejtezõben érdekes,
az ünnephez is kapcsolódó váltó
versenyszámokban mérhették
össze tudásukat. Ezt követõen a
szervezõk próbára tették a
gyerekek ügyességét egy akadály-
pálya leküzdésével és kosárlab-
dadobó-versennyel, melyeknek a
HEMO-ban lévõ Piramis Fitness
Klub tornaterme biztosította a
helyszínt. 
A pontszámok összesítése után
alakult ki a döntõk párosítása. A

harmadik helyért a Szent András
iskola 2. csapata és a Temp-
lomdombi Iskola, míg az elsõ
helyért a Szent András iskola 1.
csapata és a címvédõ Izbégi isko-
la versenghetett. A rendkívül
izgalmas és szoros összecsapások
végeztével az alábbi eredmények
születtek:
I. Izbégi Általános Iskola
II. Szent András Ált. Iskola 1.
III. Szent András Ált. Iskola 2.
IV. Templomdombi Ált. Iskola

A versenynap végére megérkezett
a Mikulás is, és gyerekek részére
átadta a díjakat. A rendezvényt
Szentendre Város Önkormányza-
ta, a Piramis Fitness Klub és a
HEMO támogatta.

A versenyen – Cubs girls 2002-es
korosztály – Kata a körülmé-
nyekhez képest nagyon jól futotta
a kûrjét. Minden ugrása sikerült,
2-es szintû forgáskombinációkat
tudott bemutatni, ezzel az elõkelõ
6. helyen végzett. Az eredményen
kívül különösen fontos, hogy a
technikai elemekre a 3. legma-
gasabb pontszámot kapta. Új
edzõje is elégedett volt a teljesít-
ményével.


