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ISKOLA

Az Izbég5 csapat bravúrja
Hazánk egyik legrangosabb matematika versenye, a
Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntõjét
november 26-án, a budapesti Veres Péter Gimnáziumban rendezték meg. Az 5. osztályosok döntõjében már csak az a 32 csapat vehetett részt, aki a
saját megyei/körzeti fordulóját megnyerte az 1533 (!)
induló csapat közül.
A szentendrei Izbégi Általános Iskola 5. osztályos csapata az „Izbég5” a Nyugat-Pest megyei fordulóban elért
1. helyezéssel, kiváló teljesítménnyel vívta ki a döntõben való részvétel jogát. A megmérettetés napján az
írásbeli feladatsor megoldása után izgatottan vártuk az
eredmény kihirdetését. Azoknak a csapatoknak, akik az
írásbeli pontszáma alapján nem kerültek be az elsõ hat
csapatba, a verseny befejezõdött ezzel az eredményhirdetéssel.
Az ötödik évfolyamos csapatok helyezéseit 32-tõl
csökkenõ sorrendben olvasták fel a verseny szervezõi.
Már a 16. helyezésnél tartottunk, de még mindig nem
hallottuk versenyzõink nevét. Hurrá! Gondoltuk, már
túl vagyunk a felén, de még mindig nincs rólunk hír.
Idõközben olyan csapatok nevei is elhangzottak, ame-

lyek a megyei fordulóból kimagasló pontszámmal jutottak be a döntõbe.
Egyre kisebb számok következtek, egyre gyorsabban
dobogott a szívünk, leírhatatlan feszültség járta át az
aulát. A mi csapatunk izgalma magával ragadta a
körülöttünk álló versenyzõket is. Amikor nem hallottuk
a csapatnevünket a felsoroltak között, tudtuk, hogy mi
már az elsõ hat között vagyunk. Az elsõ hat legjobb
eredményt elérõ csapat tovább folytatta a versenyzést. A
szóbelin a csapatoknak három feladatot kellett
megoldani és a zsûri elõtt elõadni azok megoldását,
szigorúan betartva az idõkorlátokat. A végleges sorrend
ezek után alakult ki.
Az összesített eredmények alapján az országos döntõben az IZBÉG5 csapat 6. helyezést ért el. Így az
országban a 6. legjobb csapat: Jancsó Dorottya 5. C, Rádi
Anna 5. C, Horváth Márton 5. C, Kovács Boldizsár 5. A.
GRATULÁLUNK a fantasztikus eredményhez!
Az Izbég5 csapata jó példa arra, hogyan lehet megfelelõ
csapatszellemmel, egymáshoz való alkalmazkodással,
jó hangulatban és természetesen kiváló tanári
felkészítéssel (Pluhár Viktória) bravúros teljesítményt
elérni.
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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
 a tulajdonát képezõ Ady Endre
úton található 4416/2 hrsz-ú
ingatlan és az ingatlanon fekvõ
felépítmények (4416/2/A,
4416/2/B) értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2012. január 18. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

 a tulajdonát képezõ Barackos
úton található 7275/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2012. január 20. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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 a tulajdonát képezõ 2333/2/B/1
hrsz., természetben Fõ tér 14 sz.
alatt található 85,24 m2 területû
lakás értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2012. január 25. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

 önkormányzati tulajdonú
ingatlan haszonbérletre:
Szentendre, 9771
hrsz-ú, természetben Kõhegyen
található 661 m2 területû
ingatlanra.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2012. január 27. 9.00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, Zöld
e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
Külterületi fegyveres õr: Fazekas
Lajos, 06 20 949 3207
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap reggel
7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ
reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznapi ügyelet: este 7 órától
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u.4., 310487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11., 505779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., 310-828
Minden pénteken Napvirág csepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., 319-354
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
nyitva, ügyelet 16 órától reggel 8-ig
január 14-15. Vasvári Patika,
Sas u. 10., 312-825
január 21-22. Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária
u. 26.
január 28-29. Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél), Dózsa György út 1.,
500-248
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
tel/fax: (26) 310 442
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Újévi koncert – Mecénás-díj
Január 7-én a Városháza dísztermében tartották meg a hagyományos
újévi koncertet, mely dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõjével és
évértékelésével kezdõdött. A polgármester beszédében kiemelte:
„Tisztában kell lennünk azzal, hogy az új gazdasági helyzetben a
pénzügyi forrásokkal sokkal megfontoltabban kell bánnunk, de összefogással és együttgondolkodással az eddigieknél hatékonyabban
tudjuk felhasználni azokat. (…) Ne felejtsük el, hogy a jövõt nem jósolni, hanem tenni kell azért, hogy sikeres legyen.”
A megnyitó után adták át a Szentendre Város Mecénása Díjat, melyet
idén Pap Lajos kõfaragó mesternek ítéltek.

KEDVES SZENTENDREIEK!
ÁLDOTT, BOLDOG,
SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK
MINDANNYIUKNAK!
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Kultúra napja
a Városházán

Köszöntõt mond
dr. Török Balázs
alpolgármester
Közremûködõk:
Dunazug Együttes,
énekel Farkas Annamária
Mesél: Kirchhof Gréta,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium tanulója
Táncol: a Barcsay Jenõ Általános
Iskola
néptánc csoportja
Narrátor:
Juhász Károly színmûvész

fotók  MISER ISTVÁN

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel hív mindenkit
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségre
január 21-én, szombaton
17 órakor
a Városháza dísztermébe

Koccintás. Pap Lajos, az idei Mecénás-díjas, dr. Dietz Ferenc polgármester és Fónagy
János parlamenti államtitkár

A díjátadást követõen a Vujicsics Tihamér Zeneiskola ifjú zongorista
tehetségei, valamint Richter Annamária, az iskola tanára, és Irmai
Kálmán, egykor szintén a zeneiskola zongoratanára, ma Németországban élõ nemzetközi hírû elõadó, adtak koncertet. Irmai Kálmán
és Richter Annamária Liszt-mûveket játszottak az emlékév lezárásaképpen. Az est a leányfalui Szent Anna kórus fellépésével zárult,
közremûködött Bodoky-Krause Annamária zongoramûvész, karvezetõ
Méhes Imre volt. Az est háziassszonya Kolti Helga, a Szentendrei
Kulturális Központ igazgatója volt.

A polgármester
programja
Január 13. (péntek)
08.00 Egyeztetés Gyürk Andrással
09.00 Egyeztetés Pintér Ádám
képviselõvel
13.00 Fõtér 12. bejárás
Január 17. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
11.00 Kistérségi Pedagógia Napok
dr. Hoffmann Rózsa államtitkár
részvételével
Január 18. (szerda)
09.00 Vezetõi értekezlet
Január 19. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

Átélés. Richter Annamária és Irmai Kálmán a zongoránál

Január 24. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
16.00 Régi Mûvészeti Tanács
17.00 Új Mûvészeti Tanács
választása
Január 25. (szerda)
15.00 Babautalványok átadása
16.00 Örökbefogadási
Munkacsoport

December 15-én délután koszorút
helyeztek el Dumtsa Jenõ emléktáblájánál a Dumtsa utca 20. szám
alatt. Ez volt városunk elsõ polgármesterének egykori lakóháza.

Január 26. (csütörtök)
13.00 Fogadónap
Tehetségek. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola ifjú növendékei
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ÜLÉSTERMI HÍREK

Nehéz idõk eleibe

Belterületbe vonás

Megújuló Szentendrérõl, pénzügyi hullámvasutazásról, fejlesztésekrõl és válsággócokról szóltak a
helyi hírek 2011-ben. Városunk polgármesterét, dr. Dietz Ferencet kérdeztük arról, hogyan élte meg e
páratlanul nehéz évet, és milyen kiutat lát 2012-ben.

A városi képviselõ-testület
úgy döntött december 27-i
rendkívüli ülésén, hogy a
Csicserkó terület lakóterületi
fejlesztését és belterületbe
vonását nem kívánja lefolytatni, a terület más jellegû
hasznosításáig ott a
kertgazdálkodást támogatja.
Határoztak arról is, hogy a
város területén nem kívánnak
további lakóterületi
fejlesztéseket megvalósítani,
hanem kereskedelmi, turisztikai, sport-, mûvészeti,
oktatási, valamint egyéb szolgáltatási és infrastrukturális
fejlesztéseket támogatnak és
fognak létrehozni. Az Egres
úti terület belterületbe
vonásával kapcsolatos
településrendezési
szerzõdéstervezet nem kapott
többséget.

Indulhat
a mozifejlesztés
A Szentendrei Kulturális Kft.
által biztosított önrésszel,
összesen több mint 20 millió
forintból fejlõdhet
a P’Art Mozi vetítõrendszere,
ezzel megtörténhet a régen
várt teljes digitalizáció egy
sikeres pályázatnak
köszönhetõen.
A korszerû, megújult mozitól
az önkormányzat 30%-os
jegyárbevétel-növekedést vár.

Hosszabbítás
a Raiffeisennel
2012. január 1-jétõl június
30-ig bankszámlavezetésre és
kapcsolódó hitelszolgáltatásokra vonatkozó szerzõdést
kötött az önkormányzat a
Raiffeisen Bank Zrt.-vel, majd
2012. július 1-jétõl, határozatlan idõre közbeszerzési
eljárást folytat le a
bankszámlavezetés
és kapcsolódó hitelszolgáltatások tárgyában.
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Dr. Dietz Ferenc polgármester

Az országgyûlés elõtt még december 23-án, a tavalyi utolsó
ülésnapon is számos fajsúlyos
kérdés szerepelt, leshettük a
híreket, mi várható idén. Hogyan ünnepelte a karácsonyt?
Meg tudták találni a családjával
a nyugalmat?
Nehéz kilépni a mindennapok feszített munkatempójából akkor is,
ha az adventi idõszakban mindenki igyekszik lelkiekben ráhangolódni karácsony ünnepére.
A karácsony nálunk is a családról
szól, az ilyenkor együtt töltött
értékes percek, az ünnepek alatti
rokoni látogatások, az öcsémmel,
szüleimmel való beszélgetések jó
alkalmat adnak a feltöltõdésre.
Feleségem, Csilla, gyermekeim,
Kornél és Dominika szintén nagy
segítségemre vannak abban, hogy
biztos hátteret nyújtva támogassák a mindennapi munkát.
A belsõ béke, a nyugalom megtalálásához azonban nemcsak a
család szeretete, hanem az év
során elvégzett munka is szükséges. 2011-ben megvalósult a
belváros-rehabilitáció, megújult
és kibõvült a rendelõintézetünk,
pályázat útján lehetõséget kaptunk a pismányi csatornázás
második ütemének megvalósítására, valamint számos, nemzetközileg is jelentõs rendezvénynek adhattunk otthont (Európai Népek Fesztiválja, I. SzerbMagyar Testvérvárosi Találkozó
stb.).
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Azonban a színfalak mögött volt
az igazi kihívás, városunk pénzügyi egyensúlyának fenntartása,
tekintettel a nagyberuházások
elõfinanszírozására. Emellett a
bank a korábban már kibocsátott
kötvényünkbõl a szükséges
pénzügyi forrásokat sem engedte
ki. A gazdasági válság mindenre
rányomja bélyegét, változásokat
generál, nekünk is új koncepciókban kell gondolkoznunk.
Nem lesz könnyû az idei év, az új
Önkormányzati és Köznevelési
törvény miatt hatósági, oktatási,
szervezeti és gazdasági átalakítások várhatóak, amelyekhez
meg kell találnunk a megfelelõ
partnereket. Emellett a képviselõ-testület összetételében is
változások lesznek lemondás
miatt, amelyet az érintett
városért tett munkája és szaktudása révén szomorúan vettünk
tudomásul.

Minden értelemben eseménydús
éven vagyunk túl. Ha egyetlen,
és valóban csak egyetlen momentumot kell kiemelni 2011bõl, melyik volt a legemlékezetesebb?
Nehéz a kérdés, hiszen a tavalyi
év során számtalan dolog történt
Szentendrén. Ám ha valóban csak
egyetlen dolgot lehet kiemelnem,
az egyik legfrissebb élményként a
decemberi elsõ adventi gyertyagyújtást mondom, ahol rengeteg
szentendrei gyûlt össze, hogy
közösen ünnepelhesse a karácsony közeledtét jelzõ elsõ adventi vasárnapot. Talán nem látszik,
de mindig meghatódom, amikor a
városi összefogás ennyire erõs,
szinte tapintani lehet a levegõben. Ott meg is jegyeztem, hogy
szeretném, ha az idei adventünket nemcsak a hitünk szerinti
születés, megújulás iránti várakozás töltené be, hanem az a
vágy, hogy ez a teremtõ erõ a
városunkban új energiákat, új
összefogást hozzon létre. Hogy a
vállak és a karok ne csak az
adventi négy vasárnapi gyertyagyújtáson érjenek össze, az
elszántság és a tenni akarás ne
csak a karácsonyt váró láng
aranyszínû fényében villanjon fel,

hanem az egész 2012-es évben
kísérjen el bennünket. Olyan
boldogság legyen mindig az
arcokon, amilyet a megújult szakorvosi rendelõnk átadásakor láttam, amikor együtt örültünk
közös sikereinknek.

Egy város polgármesterére, mint
helyi „elsõ emberre” még akkor
is kritikák tömege zúdul, ha
egy-egy döntéshozatalnak történetesen nem õ a konkrét,
egyszemélyi felelõse. Nincs ez
másképp az ön esetében sem.
Ennek ellenére lapunk hasábjain nemrégiben õszintén elmondta: „nagy a baj”, és õszintén beszámolt néhány korábbi,
vitatott döntésérõl. Hogyan élte
meg a tavalyi évben kapott kritikákat?
Fontosnak érzem, hogy meghallgassam a városvezetésen kívülálló személyek építõ kritikáit,
javaslatait, hiszen õk más szemszögbõl látnak dolgokat. Mi, bár
nap mint nap azért dolgozunk,
hogy Szentendre mindenki számára élhetõ, minõségi település
legyen, nem tapasztaljuk közvetlenül azt, amit például egy
kereskedõ a tavalyi belvárosfelújítás során. Az építõ kritikák
segítenek abban, hogy az ember
jobban végezze munkáját, hiszen
amellett, hogy néha rosszul
esnek, meg is erõsítenek.
Nagyon jó érzéssel tölt el azonban, hogy a kivitelezés során
tapasztalt negatív észrevételeket
év végére felváltották az elismerések, hiszen a 2007-es koncepció óta több év kemény
munkáját jelentik a beruházások,
amelyeket elsõsorban a lakók
életminõségének, valamint a
város vonzerejének növelése
miatt közösen valósítottunk meg.
A pénzügyi problémát kell megelõznünk reorganizációval, egységes támogatást élvezõ hatékony
intézkedésekkel. Legyünk büszkék arra, hogy óvodáink, bölcsõdéink, szociális intézményeink
mûködnek, sõt, 40 éve nem látott
beruházások indultak meg városunkban. Mindez közös siker,
amely mindannyiunknak erõt
adhat a nehezebb idõkre.
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Amióta Szentendre anyagi nehézségei fokozódnak, ön minden lehetséges fórumon együttes cselekvésre és megértésre
buzdít, s 2012-t az összefogás
éveként aposztrofálja. Milyen
esélyt lát arra, hogy a magyarokat sújtó „turáni átkot” félretéve tényleg össze tud fogni a
lakosság?

Igaz, a megértés és az összefogás számos helyi fejlesztésben és rendezvényen megmutatkozott már, a könyvtárért
végzett gyûjtéstõl a helyi
ünnepek közös megülésén át a
civilek számtalan jobbnál jobb
ötletéig. A szigorú költségvetési év rosszul érinti idén a
kultúrát, a sportot, a civilszervezeteket. Milyen módon élhetnek túl?
Úgy vélem, hogyha egy város egy
cél érdekében összefog, akkor
nincs lehetetlen akkor sem, ha
egyértelmûen szûkösebbek az
anyagi lehetõségek. Hagyományaink, ünnepségeink, rendezvényeink, kiállításaink, szervezeteink fontosak nemcsak a
helyiek, hanem az egész ország
számára, így abban már megvan
az elsõ közös pont, hogy mindannyian akarjuk azok további
meglétét. Összefogással meg-

valósítható ezen szervezetek
további mûködése, mi nyitottak
vagyunk a lakókkal való együttmûködésre. A felsorolt területekhez tartozó intézmények,
egyesületek, szervezetek eddigi
tevékenységére rendkívül büszke
vagyok, és az önkormányzat
célja, hogy az összefogás elõmozdítása mellett segítse õket a
pályázatokon való sikeres részvételben annak érdekében, hogy
tevékenységüket az eddigi színvonalon, vagy akár azon felül is
folytathassák.

Nemrég olvashattuk: idén nemigen jut majd pénz olyan fejlesztésekre, mint 2011-ben.
Mégis, milyen biztató kilátásokat tudna megemlíteni számunkra?
Az idei év során megindul a gátfelújítás, amely komoly elõrelépés
lesz Szentendre számára az
árvízvédelem és a Dunakorzó
felújításának területén. Sikeres
kistérségi pályázat révén megkezdõdik a pismányi csatornázás
második üteme, emellett terveink
között szerepel egy új óvoda
építése is az Egres úton, amely
sikeres pályázat esetén elsõsorban a pismányi lakókat szolgálná ki.
Amint látható, ötletek és tervek
vannak, közösen kell tennünk
azért, hogy megfelelõ támogatást
és segítséget is kapjunk hozzájuk,
hiszen csak összefogva juthatunk
elõre, csak így lehetünk sikeresek.
2012 az összefogás éve!

BOKOR TAMÁS

Likvidhitel
Ismételt közbeszerzési eljárást
indított a város 350 millió
forint összegû hitel felvételére
forgóeszköz biztosítása
érdekében.

Támogatott közösségi
pályázat
Az önkormányzat elvi támogatását adta a Keresztelõ Szent
János Plébánia, valamint a
Szent András Szülõi Egyesület
konzorcium által beadandó
„A családi közösségi kezdeményezések és programok
megerõsítése” címû pályázathoz.

Doni megemlékezés
A II. világháború hõseire
emlékezünk január 13-án,
pénteken, a doni áttörés
évfordulóján a 18 órai szentmise keretében az izbégi
templomban. Beszédet mond
dr. Isaszegi János tábornok,
szaval Juhász Károly
színmûvész. Trombitán játszik
Borsódy László trombitamûvész.

fotók  SZÉLES NÓRA

A problémákat csak akkor küzdhetjük le, ha a gondokra városi
összefogással válaszolunk. Az
együttmûködési szándék nem új,
a „Szentendre 1000év +” programunkat a „Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta koncepció
töltötte meg tartalommal, amit
azért vezettünk be, hogy szorosabb együttmûködést valósíthassunk meg a lakókkal. Ezt a célt
szolgálták a bizottságok struktúrái, a felállított munkacsoportok, a „Városháza házhoz jön”
lakossági fórumok. Az együttes
cselekvés, összefogás már megkezdõdött, ezt kell most tovább
erõsítenünk.
Idén kevesebb lesz a pénzügyi forrás, többeknek lesznek megélhetési gondjaik, de ha összefogunk, és közösen keressük a változásokban rejlõ lehetõségeket,
túlélhetjük ezt az idõszakot.
Erõteljesebb kapcsolatokat kell
kiépítenünk a testvérvárosainkkal, a hazai és külföldi
szervezetekkel, politikai tényezõkkel, a vállalkozókkal és a
lakossággal.
Komolyan hiszek abban, hogy ott,
ahol a tenni akaró emberek –
legyen szó akár egy kis közösségrõl, akár egy városról – összetartanak, megoldhatóak a problémák, feloldhatóak a félelmek és a

bizonytalanságok. A tavalyi év
végén képviselõ társaimmal megkezdtük egy olyan, minden szentendreire vonatkozó program
kidolgozását, amely az általam
megálmodott összefogás köré
épül. Ezt hamarosan minden
lehetséges fórumon terjeszteni
fogjuk a lakosság körében, a
városi hírlevélre feliratkozott
lakóknak elektronikus úton is.
Szeretnénk, ha a lakók további
ötletekkel, építõ javaslatokkal
bõvítenék ezt az anyagot, hogy
aztán közös erõvel válthassuk azt
valóra. Az egész évet ennek az
összefogásnak a jegyében kívánom alakítani, nem csak papírra vetett betûkkel, hanem valós
tettekben is.

Felújítás. Megkezdõdött a Pajor ház (Kossuth Lajos utca 5.) felújítása. A kivitelezõ Épkar Zrt.-nek a közterület-használatért 7 195 230 Ft közterület-használati díjat kell fizetnie az
önkormányzatnak. A munkálatok miatt parkolási és forgalmi rend változások várhatóak a Kossuth utcában, amelyrõl a lakók is értesítést kapnak.
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„Az álmok arra valók, hogy megvalósítsuk õket”
Halálos nézeteltérés
Elõzetes letartóztatásba
helyezett a bíróság pénteken
egy dunabogdányi fiatalembert, aki szentendrei albérletükben olyan súlyosan
bántalmazta élettársát, hogy
a nõ a helyszínen meghalt –
közölte honlapján a
rendõrség.
A 22 éves férfi a szerdán hajnalban történt bûncselekményt követõen azonnal
kihívta a mentõket, azt állítva, hogy élettársát már holtan
találta, azonban a mentõorvosnak gyanúsak voltak a
körülmények, ezért értesítette
a Szentendrei Rendõrkapitányságot.
A rendõrorvos helyszíni vizsgálata szerint a sértett halálát
idegenkezûség, fulladás okozta – olvasható a police.hu-n.
A férfi beismerõ vallomást
tett: elmondta, hogy élettársa
féltékenykedése miatt keveredtek nézeteltérésbe.
Pénteken elõzetes letartóztatásba helyezték, vele szemben emberölés bûntett elkövetésének alapos gyanúja miatt
folytat eljárást a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztálya.
(MTI)

Tisztújító közgyûlés

A szentendrei adventi hangulatról, az év végi ünnepekrõl Juhász Károllyal, a Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft. mûvészeti vezetõjével beszélgettünk.

Hogyan értékeli az idei
Szentendrei
adventet, miben volt más,
mint a tavalyi?
Elõször
is
szeretnék boldog, sikeres
Juhász Károly
új évet kívánni mindenkinek. Azt mondhatom,
hogy sikeres adventet, vásárt és a
szilvesztert tudhatunk magunk
mögött. Sokan jöttek el a vásárba,
nem csak a belvárosban lakók, de
a hegyvidéken élõk közül is. Azt
mindenképpen el kell mondnom,
hogy az idei szervezés sokkal
nagyobb elõkészületet igényelt a
tavalyinál. Az utolsó pillanatokban fejezõdtek be a belváros-rehabilitációs munkálatok a Dumtsa
Jenõ utcában, így az áramszolgáltatáson át a házak elhelyezéséig
sok mindent nem lehetett elõre
látni. Szerencsére a rengeteg segítség és meghozta a gyümölcsét,
nagyon sokan dolgoztak azon,
hogy ez a vásár és ünnepségsorozat ilyen színvonalon kerülhessen megrendezésre. A teljesség igénye nélkül ezúton is
szeretnék köszönetet mondani a
kft. csapatának, a TDM-nek,
Novák Gábornak, a vállalkozóknak, kereskedõknek egyaránt.

Milyennek ítélték meg a lakók
és az ide látogatók a vásárt, a
programokat?
Nagyon örülök, hogy szinte csak
pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Azt hiszem, sokat elmond, hogy a
hagyományos gyertyagyújtások
alkalmával zsúfolásig megtelt a
Fõ tér, a programok változatosak,
magas színvonalúak voltak, amit
szintén külön köszönök az
óvónõknek, a szülõknek, és minden fellépõnek egyaránt. A
színészek szívvel-lélekkel játszottak, a programfüzet pedig hasznos és kiemelkedõ színvonalú
volt. Nagy élmény volt végigsétálni a gyönyörûen kivilágított
vásáron is. A fényekkel, a designnal mind-mind szerettük volna
elérni, hogy az utcára lépve is
megmaradjon az a nyugalom és
béke, amely az otthoni advent
hangulatát jellemzi. Ezt a törekvésünket folytatjuk a jövõben is.

Mi a helyzet a többi rendezvénnyel?
Szeretnénk, ha mindenki úgy
távozna a szentendrei rendezvényekrõl, fesztiválokról, hogy
jó érzés itt lenni, ebben a városban tölteni az idõt. Az ide látogatók számára is vonzó, hogyha a
szentendreiek jól érzik magukat a
városukban, szeretik és látogatják is a saját rendezvényeiket.

Szeretnék ezúton is buzdítani
mindenkit, hogy jöjjenek el az
eseményekre, és emeljük együtt a
helyi rendezvények hangulatát,
legyen az a Tavaszi Fesztivál, a
Teátrum, az Éjjel-Nappal fesztivál, az advent vagy akár valamely koncert, elõadás. Hiszek
abban, hogy aktív közösségi
szerepvállalással hegyeket lehet
megmozgatni.

Kiket várnak ezekre az eseményekre?
Szeretnénk megszólítani az idõsebb és fiatalabb generációkat
egyaránt. Külön örömmel tölt el,
hogy most csütörtökön alakult a
Szentendrei Városi Diákönkormányzat. Azt gondolom, hatalmas lehetõség rejlik a fiatal generációban, és a város ifjúsági koncepciója pontosan azt a – ha
élhetek ilyen szóval – forradalmiságot tartalmazza, amelyre
szüksége van ennek a városnak.
Remek dolog, hogy a város lehetõséget ad a fiatalságnak, hogy
igazi összetartó, aktív közösséget
alkosson. Biztos vagyok abban,
hogy ez a város meg fog állni a
lábán akkor is, ha sok szempontból új korszak kezdõdik. Ehhez
semmi mást nem kell tenni, mint
megtartani a közösséget. Ezen
munkálkodunk legjobb tudásunk
K. L.
szerint.

A Szentendre Gyökerei
Hagyományõrzõ Baráti
Társaság február 6-án
tisztújító közgyûlést tart a
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Barlangjában.
Regisztráció 18 órakor.
A közgyûlés kezdete 18.20.
Amennyiben a közgyûlés
meghirdetett idõben nem
határozatképes, úgy azt
18.50-re ismét meghirdetjük.
AZ ELNÖKSÉG

Hidegkuti Gergely lemondott
képviselõ körzetében, a 7.
számú választó kerületben
március 25-én tartanak
idõközi választást.
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Idõközi választás
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Pro Turismo Díjat kapott
a Skanzen fõigazgatója

Olvassanak minket online is!
Kedves Olvasóink!
Az olvasási szokások megváltozásához alkalmazkodva úgy gondoltuk, hogy érdemes
és szükséges lapunk online változatát erõsíteni, fejleszteni, ezért januártól már az
újság megjelenésével egyidõben olvashatják az interneten híreinket.
Honlapunk fejlesztésével egyidejûleg a különbözõ eseményekrõl szóló beszámolókat,
tudósításokat a nyomtatott formában rövidebben közöljük, az írásokat teljes terjedelemben és illusztrációkkal az online változatban találják meg. A változást részben
a helyhiány indokolja: Szentendrén hétrõl hétre olyan sok esemény történik – gondoljunk a nagy számú oktatási intézményre, kiállítóhelyre, civil egyesületre –, amelyek
megjelentetéséhez jóval nagyobb terjedelemre lenne szükség.
Bízunk abban, hogy továbbra is sokan és szívesen olvassák lapunkat, a nyomtatott és
az internetes változatot egyaránt. Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a www.szevi.hu
honlapon, ahol naprakészen tudunk információkkal szolgálni.
A SZERK.

A Parlament Delegációs termében Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter december
22-én tíz turisztikai, illetve az ágazattal
határos területen tevékenykedõ szakembernek adományozott Pro Turismo Díjat. A
legrangosabb turisztikai szakmai elismerésben részesült dr. Cseri Miklós is, a Skanzen
fõigazgatója.
Az idén 23. alkalommal
kiosztott díj, ahogy a fõigazgató is megfogalmazta,
nemcsak az õ munkájának,
hanem a Skanzen eddigi
tevékenységének is szól. A
Skanzen a 2011-es évet sikeresen zárta, a közel kétszázezer látogatóval sikerült
megtartani a tavalyi szintet. A muzeológiai
munkát májusban a Magyar Múzeumi
Egyesület a Pulszky Társaság az Év Kiállítása
díjjal jutalmazta, melyet a tavaly átadott Északmagyarországi falu tájegységgel érdemelt ki új
kiállítás-rendezési megoldásaival. A látogatók
körében nagy népszerûségnek örvendett a vasút
fénykorát bemutató idõszaki kiállítás is.
Említésre érdemes még a decemberben zárult
Skanzen Örökség Iskola projekt, ennek
keretében több ezer diák vett részt a „skanzentudást” átadó foglalkozásokon. A múzeum egy
másik fontos célcsoportja, a sajátos igényekkel
bíró fogyatékkal élõk esetében sikerült
komolyabb fejlesztéseket megvalósítani az év
során: a múzeum fõbejárata mellett megnyílt
egy új akadálymentesített bejárat, melyet a téli
idõszakban használhatnak a látogatók.

Az adventi fotópályázat nyertes képe
Az advent Szentendre belvárosában címû fotópályázat kiírása szerint a pályázóknak egy
hangulatos szentendrei adventi pillanatot kellett megörökíteni. A sok beérkezett mû közül a
zsûri Dombos János Csendes éj címû alkotását ítélte a legjobbnak. A Szentendre és Térsége
TDM Kft. Szentendre Újév-köszöntõ kártyanaptárán ez a kép szerepel.

Hidegkuti Gergely visszaadta mandátumát
A szentendrei képviselõ-testület Hidegkuti Gergely nélkül folytatja tovább munkáját. A
képviselõ a december 27-i rendkívüli testületi ülésen lemondott, ezzel egyidejûleg tanácsnoki
megbízatása is automatikusan megszûnt. A Pro Szentendre Kft. felügyelõ bizottsági
tagságától január 5-én vált meg.
A sokak által kedvelt közéleti személyiség kérdésünkre elmondta, hogy lemondásának oka
sokrétû, döntését hosszas vívódás után hozta meg. A római katolikus egyházközösség
életében, valamint a városszépítési akciók szervezésében továbbra is részt vállal.
Összességében úgy gondolja, hogy eddigi munkája nem volt eredménytelen, képviselõként
2006-tól kezdõdõen igyekezett legjobb tudása szerint ellátni feladatait és aktív részt vállalni
a város fejlõdésében.

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

Egy iskolai karácsony

A december 18-án megtartott jótékonysági krumpliebéd teljes bevétele
289 000 Ft volt. A költségek kifizetése után 277 000 Ft-ot tudtunk a
Karitásznak és a Máltai Szeretetszolgálatnak átadni a rászorultak
karácsonyi segélyezésére. Mindenki részvételét és a támogatásokat
hálásan köszönjük!
A szervezõk nevében

Eddig az ilyesféle programokra feleségem járt el, és bár mindig
színes, lelkes beszámolókat tartott, mégis, amikor kiderült, hogy
az idén nekem kell mennem, kissé kelletlenül, inkább csak
beletörõdve indultam fiúnkkal az Izbégi Iskola karácsonyi rendezvényére. Amúgy kötelességtudatból.

TOLONICS GYULA képviselõ

A mûsor – már hagyományosnak
mondható módon egy-egy téma köré
épült. Ez évben a Monarchia volt a
témakör. Valójában a Monarchia
akár az EU korai modelljének is
tekinthetõ – bár akkoriban még
feudális alapokon: egy határon belül
élt ruszin, szlovén, szlovák, román,
horvát, lengyel, osztrák, magyar, DélTirolban olasz nemzetiség. A
Majnekné Horváth Katalin tanárnõ
által összeállított és Zakar Ágnes
tanárnõ által levezetett program e
sokszínû Monarchia nemzetiségi
szokásaiból válogatott.
Az egyes blokkok között Tamási
Áron, Ady Endre, Juhász Gyula és
Márai Sándor versei, illetve próza hangzott el a kis diákok tolmácsolásában. A mûsorban elõször csángóföldi néptáncban, majd erdélyi
betlehemesben gyönyörködhettünk, majd Galíciát idézve Csapó Alina
és tanítványai, majd Jacek atya, domonkos rendi szerzetes elõadásából
tudtuk meg a lengyel karácsonyi vacsora szokásait, melyet még a
legtöbb ateista családban is követnek.
A vacsora elsõ aktusa az ostyatörés. Egy nagyméretû ostyából mindenki kap egy részt, amellyel körbejár, és mindenkit megkínál, valamint
tör a másikéból. Ez a bocsánatkérés és megbocsátás szép szimbóluma,
majd így, egymással megbékélve ülnek a karácsonyi asztalhoz, ahol is
eggyel több a teríték, arra számítva: ha bekopog egy váratlan vendég,
legyen számára hely. Azt gondolom, ezt a szép szokást a világ minden
népe átvehetné lengyel barátainktól.
Dél-Tirolt idézendõ üde színfolt volt Novodomszky Éva elsõs gyermekének olasz dala. A kedvesen, magabiztosan elõadott ének sikere
arra buzdította a kis Sgroi Christiano Carmelot, hogy még – engedéllyel
– néhány további magyar dalt is elõadjon.
A szentendrei horvát kisebbség vezetõje, Valentin János mesélt a régi
szentendrei karácsonyokról, mikor csak az apostolok lován lehetett
közlekedni, mégis, messzi tanyákról is bejöttek Szentendrére ünnepelni. Prózáját szép dalmát dallal zárta.
A diákok német nyelvi csoportja élvezetes színdarab-jellegû összeállítása végén magam is meghatódtam, amikor felcsendült a Stille Nacht.
Gyermekkorom karácsonyait idézte, amikor Sopronban karácsony
estéken így, németül szólalt meg a dal – talán akkor még magyar
fordítása nem is volt.
A mûsort Lázár Enikõ professzionális elõadásában egy felvidéki dal
zárta, melynek refrénjét az egész közönség együtt énekelte.
Végül kis karácsonyi kóstoló mellett kívántunk egymásnak – tanár,
diák, szülõ – boldog karácsonyt, olyan hangulatban, mintha mindnyájan törtünk volna abból a láthatatlan lengyel ostyából. Örülök, hogy ott
lehettem ezen a kellemes, megható iskolai délutánon – szép volt így
várni a karácsonyt.

„Mennybõl az angyal” 2011-ben
is eljött az izbégiekhez
Az idén 20 éves Izbégi Baráti Kör is megrendezte az Izbégi idõsek
karácsonyát: mintegy nyolcvanan ülték körül a „családi asztalt”. A kör
tagjai finom falatokkal és igényes kulturális mûsorral várták õket. A
rendezvényen megjelentek a város volt polgármesterei, Miakich Gábor,
Kállay Péter és a jelenlegi alpolgármester, dr. Török Balázs, valamit
Zakar Ágnes és Fekete János képviselõk. A meghívottak között voltak
még a testvéregyesületek vezetõi: dr. Széles Katalin a Pismányi Baráti
Kör, Lakatos Pálné az Alsó-Izbégi Baráti Társaság vezetõje.

A rendezvényt Maholányi Pál, a kör vezetõje nyitotta meg, majd kezdetét vette a kulturális est, melynek háziasszonya Fehér Júlia színmûvésznõ volt. A mûsort Szvorák Kati, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Liszt Ferenc-díjas és alternatív Kossuth-díjas tanára gyönyörû, szívet
melengetõ moldvai és kárpát-medencei népdalai nyitották meg, majd
Kertész József elõadómûvész József Attila verse után megható helyi
emléket idézett fel a Remsey Ágnes Kilenc asszony karácsonya címû
könyvébõl. Ezután két diák, Láng Andrea és Láng Róbert mondta el
Ady Endre és egyikük saját versét. Jézus születése történetének
felidézésére az izbégi Szent András templom kántora, Horváth Csaba a
Bibliából felolvasta Lukács evangélista Jézus születésérõl szóló
szavait. Az estet végül a Déri György által vezetett Mediterrán Együttes
mûsora zárta. A mindenkit elbûvölõ temperamentumos spanyol táncosnõ Tóth Verona volt. S míg szólt a dal, néztük a táncot, addig a kör
asszonytagjai, Richterné Ági, az ebédlõ vezetõje segítségével sorra
hordták szét az általuk készített finom szendvicseket, az otthon sütött
édes és sós sütemények garmadáját.
Izbégi Baráti Kör, köszönjük a szép és hangulatos estét!
PETHÕ NÉMETH ERIKA
További képek és a teljes szöveg honlapunkon megtalálható: www.szevi.hu

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111
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REGÉNYI PÉTER
(A rendezvény nem jöhetett volna létre az Izbégi
Gyermekekért Alapítvány hathatós támogatása nélkül)

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!

VÁROS

ELTÛNTEK!

Német testvérvárosunkban – mint szinte mindegyik német és osztrák
kis- és nagyvárosban – az adventi hagyományokhoz tartozik a
Weihnachtsmarkt, azaz a karácsonyi vásár. A német nyelvterület ilyen
rendezvényei abban térnek el az immár Magyarországon is hagyománnyá vált vásároktól, hogy nem elsõsorban a karácsonyi ajándékok
kínálatára helyezik a hangsúlyt. Fontosabb cél, hogy a helyi lakosság
– elfelejtve az év közben kialakult problémákat – a város szépen
feldíszített fõ terén találkozzon, s az ilyenkor szokásos étel-ital, sültek,
sütemények, no és persze grog és forralt bor elfogyasztása mellett jól
érezze magát, lélekben felkészüljön az ünnepre. 2011-ben elsõ alkalommal döntött úgy a wertheimi Polgármesteri Hivatal és a helyi
testvérvárosi kapcsolatokért felelõs egyesület, hogy meghívja a vásárba testvérvárosait. December 9-10-11-én Kállay Péter, Nyitrai Zsuzsa,
Krizbainé Szabó Éva és Gálos Jenõ képviselte Szentendrét az adventi
rendezvényen. Nem pusztán szemlélõdtünk, hanem mindhárom napon

Szilveszter éjszakáján eltûnt Fõ téri otthonából egy csecsemõ, egy
bárány és egy ökör, akiket azóta is hiába vár vissza a Szent Család
szülõpárja. Közös jellemzõjük, hogy mindhárman szalmából készültek
az itt lakók és az ide érkezõk megajándékozása, valamint városunk
szebbé és meghittebbé tétele érdekében az ünnepek idejére. Kérjük
ezért, aki látta õket, vagy tud róluk bármilyen információt, jelentkezzen szerkesztõségünkben (tel. 505-120, e-mail: ujsag@szevi.hu)!
Köszönjük!

fotó  SZÉLES NÓRA

Advent Wertheimben

Mennybõl az Angyalmamák
és Angyalpapák
2011 decemberében immár hatodik alkalommal rendezték meg a
Polgármesteri Hivatal dísztermében az Angyalmama jótékonysági
eseményt. Az Angyalmamák és Angyalpapák ajándékait 120 nehéz
szociális körülmények között élõ szentendrei gyermek között osztották
szét azzal a céllal, hogy karácsonykor az õ ünnepi fájuk alá is kerülhessen ajándék.

délelõttõl este 8-ig kistérségi helyi termékeket (Tahitótfalui eperbor, rác
ürmös, kerámiák, fajátékok), apró ajándéktárgyakat, magyar karácsonyi (és gasztronómiai) specialitásokat árusítottunk: a hagyományoknak megfelelõen elsõsorban a jóféle borok és pálinkák, a méz, a
lekvárok, a paprika és az Erõs Pista(!) fogyott legjobban az olaszokkal
megosztott standunkon.
KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA
Bõvebben honlapunkon: www.szevi.hu

69 karácsonyi csomagot osztott ki a helyi nyugdíjasok között a
Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör az ünnepeket megelõzõen. A
szervezet 1994-es megalakítása óta folyamatosan részt vállal a
lakótelep kulturális, szociális és sportéletében, valamint a lakótelepen
élõk érdekképviseletében.
Köszönetet szeretnék mondani Horváth Gyõzõnek, a baráti kör
elnökhelyettesének, hogy megszervezte és nagyon sok nyugdíjas
számára emlékezetessé tette a karácsonyi ünnepeket a lakótelepen.
Külön köszönet a Móricz CBA ABC vezetõségének, hogy biztosították a
karácsonyi csomagok összeállításához a szponzori hátteret.
A Püspökmajor-lakótelepi nyugdíjasok nevében:

fotók  MISER ISTVÁN

Segítség a lakótelepen

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden nagylelkû ajándékozónak a karácsonyi adományokért, a Szamos Marcipánnak és a Surányi
Cukrászdának a finom süteményekért, Wasilewski Maciejnek a bonbonokért, Ferge Lajosnak, a Fõ téri könyvesbolt tulajdonosának,
valamint a J-MAAT Kft-nek a felajánlott könyvekért, Jelinek Máriának
a csomagolásért, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnak, valamint a Református Gimnáziumnak az ünnepi mûsorért,
Nyolczas Csabánénak a konferálásért.
DR. SZÁNTÓ CSILLA

SZALAI MIHÁLY

dr. Dietz Ferenc polgármester felesége
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2011-ben történt
Január

Az elsõ alkalommal megrendezett
városi Ki mit tud? verseny gyõztesei: vers-próza kategóriában Szabó Soma (Barcsay iskola), ének
kategóriában Dulai Dóra (Református Gimnázium), zene kategó-

csics Ilona színmûvésznõt bízták
meg az intézményvezetõi posztra
kiírt pályázat eredményes lezárulásáig.
Elkészült a Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft. gondozásában

városunk új turisztikai portálja,
amely a www.iranyszentendre.hu
cím alatt érhetõ el.
Az újévi koncert keretében adták
át a Szentendre Város Mecénása
díjat, melyet idén Vincze László
papírmerítõ mesternek ítéltek.
Az elsõ alkalommal megrendezett
Freshhh Junior természettudományos versenyen a Móricz Zsigmond Gimnázium csapata – Lengyel Márton, Maknics András,
Tamás Zsolt – elsõ helyezést ért
el.
A Városi Szolgáltató Zrt. új vezérigazgatójának Somogyi Zsoltot
választották a képviselõk.

Második alkalommal rendezték
meg a Szeresd Szentendrét Bált a
Városházán, idén is nagy sikerrel.
riában Gembela Gergely (Barcsay
iskola), tánc kategóriában Farkas
Nóra (Barcsay iskola).
Újra megnyitotta kapuit a
kibõvített és felújított Kovács
Margit Múzeum.
A III. Szentendrei Jótékonysági
Bálon közel 2,5 millió Ft gyûlt

A 11-es út mellett – a közlekedés
biztonsága érdekében – három
helyen történt átalakítás: A
Barackvirág úttal egy vonalban

össze, melyet a központi konyha
eszközeinek
korszerûsítésére
fordították.

gyalogátkelõhelyet alakítottak ki,
a Református Gimnáziumnál és a
Sztaravodai útnál új kihajtósávot
hoztak létre.
Idén Bánki Ákos képzõmûvész
tüntették ki Barcsay-díjjal, melyet
22. alkalommal adtak át a festõmûvészrõl elnevezett gyûjteményben.
Dr. Dedics Zsigmond jogászt
választották a kistérségi iroda új
vezetõjének, miután dr. Török
Balázs alpolgármesteri kinevezése miatt lemondott.
Elhunyt L. Menyhért
mûvészettörténész.

10

mûvész, Pistyur Imre szobrászmûvész, Bernáth(y) Sándor
képzõmûvész, zenész és Kiss Tóth
Ferenc Munkácsy-díj kitüntetést,
Zámbó János Péter, a Pilisi Parkerdõ vezérigazgatója a Magyar
Köztársasági érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át.
Városunkhoz kötõdõ, de már nem
itt élõ kitüntetettek: Bedõ György,
a Kairosz Kiadó vezetõje a Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, Bolberitz Pál egyetemi

A város közel 1 milliárd háromszázmillió Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert az óváros
védelmének érdekében történõ
gátrekonstrukcióra.
A magyarországi uniós elnökség
részeként a REC-ben tartották
meg a III. Magyarországi Klímacsúcsot.

Február
Ismét Kálnoki Gyöngyössy Márton vette át a Pest Megyei
Múzeumok igazgatását, miután a
2010 júniusában elvállalt kulturális
államtitkár-helyettesi
posztjáról lemondott.

László
A Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. vezetésével Ivan-

SzeVi  XXVI. ÉVFOLYAM 01. SZÁM  2012. JANUÁR 13.

A Szentendre Néptáncegyüttes
egymás után harmadszor nyerte
el a kiváló Együttes minõsítést,
Kocsis Enikõ és Fitos Balázs
vezetõk pedig átvehették az
Együttesvezetõi Nívódíjat szakmai munkájuk elismeréseként az
amatõr Néptáncantológián.
Elsõ alkalommal rendezték meg a
kistérségi matematikaversenyt.
Az elsõ helyezettek: 7. évfolyamon Keszthelyi Péter, a 8. évfolyamon Demeczky Péter, mindketten a Ferences Gimnázium tanulói.

Március
18. születésnapját ünnepelte a
szentendrei óvónõk által létrehozott Filibili népdalkör.
Idén is nagy sikerrel rendezte meg
a Szentendrei Kulturális Kft. a
Szentendrei Tavaszi fesztivált a
hónap második felében.

tanár a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkereszt a csillaggal és Várnai Péter plébános a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetéseket vehették át.
Három világhírû agykutatót,
köztük a szentendrei Móricz
Gimnázium volt diákját, Somogyi
Péter akadémikust Agykutatási
díjjal tüntették ki.
Megalakult a Szentendrei Alkotómûvészeti Platform, melynek
célja, hogy összefogja a városunkban élõ és a városhoz kötõdõ
alkotókat, kulturális szakembereket, mûvészeti profillal rendelkezõ intézményeket.
Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a városi népdalversenyt az
Izbégi Általános Iskolában 105
diák részvételével.

Április
Elhunyt Hódsági Mária gyermekorvos.
A március 15-i nemzeti ünnep
alkalmával magas mûvészeti és
tudományos elismeréseket, állami kitüntetéseket adták át. A
szentendrei kitüntetettek: Fodor
Pál, az MTA doktora a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, Kun Péter tanár és
Korcsog László mérnök alezredes
a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztjét, L. Kecskés András lantmûvész a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze
kitüntetést, Pirk László festõ-

Elkezdõdtek a belváros megújításának munkálatai.

Az idei Föld napja rendezvény a
Szentendrei Önkormányzat és a
REC közös szervezésében valósult
meg a REC Konferenciaközpont és
Arborétum területén.

VÁROS

Május
A Pro Szentendre Kft. – a város uniós
pályázatait és azok kivitelezését
intézõ önkormányzati cég – új
ügyvezetõjének Szabó Zsófiát választotta meg a képviselõ-testület.
A Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. új ügyvezetõjének
Kolti
Helga
színmûvésznõt
nevezték ki.
Elindult a III. helyi komposztálási
program, melynek keretében a
jelentkezõknek két komposztálóládát adtak át ingyenesen három
évi használatra, majd a 4. évtõl a
tulajdonukba.
A kistérségi iroda szervezésében
rendezték meg a Czóbel parkban a
hagyományõrzõ Zengõ fesztivált,
ahol játékos vetélkedõkkel, nép-

Az Oltai-díjat – melyet a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanárai
javaslatai alapján ítélnek oda –
Rozsosné Frank Katalin oboatanár kapta.
Idén városunk is csatlakozott az
ünnepi könyvhét rendezvényhez,
hagyományteremtõ céllal.
A Szentendrei Múzeumok Éjszakája során negyven helyszínen,
mintegy hatvan program közül
választhattak az érdeklõdõk.
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület új elnökének Szalai Pétert
választották.
A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete elnökének Aknay
János festõmûvészt választották.
Felavatták Páljános Ervin szobrászmûvész életnagyságú II.
János Pál szobrát a Péter-Pál
templom elõtti Szent Erzsébet
téren.
A XV. Méta Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztiválon a Szentendrei
Néptáncegyüttes gyermek csoportja elsõ helyezést ért el.

táncbemutatókkal, koncertekkel,
lovagi tornával, kézmûves vásárral,
kóstolókkal várták a látogatókat.
A Czóbel parkban rendezték meg
a városi gyermeknapot. Idén AlFakih Marcellt választották diák
polgármesternek, Németh Gergelyt diák alpolgármesternek.
A Skanzen nyerte meg az Év
Kiállítása Díjat a Nógrád, Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén és a
történeti Gömör 19-20. századi
paraszti kultúráját bemutató kiállítással.

Megjelent Kertész Péter újságíró
Egy ujjal címû kötete.
A Horvátországban rendezett
Strandkézilabda Európa bajnokságon elsõ lett a magyar nõi válogatott, melynek tagjai közül négyen
a Szentendrei Nõi Kézilabda
Egyesületben játszanak.

Idén városunk adott otthont az
Európai Népek Fesztiválnak
(European Peoples' Festival).

a Püski Kiadó gondozásában,
mely a Dunakanyar és a Pilis
szakrális helyeit mutatja be.

A Debrecenben rendezett XXI.
Országos Nyári Tárlaton 194
alkotó közül Pistyur Imre nyerte
meg a fõdíjat.

A nemzeti ünnepünk tiszteletére
rendezett városi ünnepségen
adták át a a Szentendre Város
díszpolgára és a Pro Urbe-díjakat.
2011-ben díszpolgári címet
kapott Lehoczky János ipar-

Kiállítás nyílt a Mûvésztelepi
Galériában a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem hallgatóinak
munkából, melynek megnyitóján
részt vett Tõkés László, az
Európai Parlament alelnöke.
Elhunyt Kocsordi Károly, a Móricz
Zsigmond Gimnázium volt igazgatója.
A Barcsay Múzeum kiállítóterébõl
ellopták a Barcsay Jenõ által festett Este címû olajfestményt.

mûvész, Pro Urbe-díjat dr. Kiss
László családorvos, Páljános
Ervin szobrászmûvész és Szuromi
Imre építész.

Megalakult a Magyar-Izraeli
Baráti Társaság Kulturális Egyesület.

Szeptember

Augusztus
Átadták a felújított, kibõvített
szakorvosi rendelõt, mely uniós
társfinanszírozással a Szentendre
1000 év+ programban újult meg.
Ünnepélyes keretek között átadták a felújított Fõ teret.

Idén is megtartották az Ivan dan
rendezvényt a templomdombi
Szent János plébániatemplomban
és a Daru piacon.

Megalakult a P’Art Mozi Baráti
Köre.

Idén elsõ alkalommal rendezte
meg nagy sikerrel, 900 lakos
részvételével a Szentendre és
Térsége TDM Kft. a Szomszédünnep elnevezésû rendezvényt.

A Szentendrei Nyár rendezvénysorozat augusztus utolsó hétvégéjén immár hatodik alkalommal megrendezett Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivállal
fejezõdött be.

Szentendrére látogatott két alkalommal is Erdõ Péter bíboros.

Június

Július

Ebben az évben Stomp Ferencnének, az Izbégi Általános Iskola
igazgatónõjének ítélték oda a
városi Pedagógiai Díjat.

Július elejétõl augusztus végéig
tartott ebben az évben a Szentendrei Teátrum és Nyár rendezvénysorozat.

Megjelent a térség építészeit,
költõit, film- fotó-, ipar- és képzõmûvészeit bemutató Mûvészeti ki
kicsoda címû könyv.
Út menti szakrális emlékek címmel megjelent Soós Sándor kötete

A Magyarországi Evangélikus
Egyház átvette a Pannónia u. 40.
szám alatti Hétszínvirág Tagóvoda mûködtetését.
A kistérségi iroda idén is megszervezte a III: Pilisi Tekerõ
kalandtúrát és sportfesztivált
közel hatszáz résztvevõvel.
Nehéz anyagi helyzetbe került a
Pest Megyei Könyvtár: a megyei
önkormányzat csökkentette a
könyvtár fenntartási költségeit,
és kérte a város hozzájárulását a
mûködési költségekhez annak
érdekében, hogy ne legyen létszámleépítés és ne kelljen korlátozni a nyitva tartási idõt. A
kistérségi önkormányzatok összefogásával 3,2 Ft gyûlt össze,
ebbõl 1,5 millió Ft volt Szentendre
hozzájárulása. Civil részrõl is
több százezer forint gyûlt össze.
A Négy Évszak Sportiskolával
kötött szerzõdést az önkormányzat a Postás strand egész
területének üzemeltetésére. A cég
vállalta, hogy homokos pályát
épít a szabad részen, új játszóeszközöket szerel fel, és szebbé teszik a környezetet.
27 férõhelyes mobilóvodát adtak
át a Püspökmajori Tagóvodában.
Szentendre önkormányzata, a
Szentendre Gyökerei Hagyomány-
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õrzõ Társaság és a Szentendrei
Ipartestület idén is megrendezte a
már hagyományos szüreti felvonulást.

vehette át. A Szentendre Város
Tisztes Iparos díjat a 2011.
májusban balesetben elhunyt
Balalik István cipész mesternek
posztumusz ítélte a képviselõtestület. A Talentum Szentendre
Jövõjéért ösztöndíjat a közép-

Átadták a Városházán a Jó tanuló,
jó sportoló díjakat: az általános

Felavatták a 170 millió Ft uniós
támogatásból megújult református óvodát, melyet 2009-ben vett
az egyház. A református gimnázium építése is teljesen befejezõdött
az õszre elkészült hõszigeteléssel
és homlokzatfelújítással.

iskolás korcsoportban Gyarmati
Luca mûkorcsolyázónak, a középiskolás korcsoportban Nagymihály Levente kenusnak.
Elhunyt dr. Mészáros Béla fül-orrgégész szakorvos, 2010-ben városunk közegészségügyi díjasa.
Biczák Pétert, a Pest megyei
Könyvtár
igazgatóját
Czine
Mihály-díjjal tüntették ki.
Magyar bajnok lett a Szentendre
Sleepwalkers nõi softball csapat.

A 10. Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat részeként nyílt
kiállítás a MûvészetMalomban
150 alkotó mûvébõl.

iskolás korcsoportban Stark
Klára, az egyetemi/fõiskolai
korcsoportban Pabeschitz Virág
Orsolya kapta.

Megjelent Kertész Péter újságíró
tõdi za motalúm (Múlatom az
idõt) címû könyve.

2011 Junior Prima díjasa lett
Eredics Salamon, a Söndörgõ
Együttes tagja, és Tímár Sára
népdalénekes.

Budai Márta: Felnõttem Szentendrén címû könyvét a Pest
Megyei Könyvtárban mutatták be.

November
A város elsõ public art pályázatára érkezett alkotások közül a
zsûri öt pályamûvet választott ki,

Október
A Piramis Sportegyesület idén is
megrendezte az Ovi olimpiát az
Izbégi iskola tornacsarnokában.
A Németországban megrendezett
Wadokai Karate Európa-bajnokságon a szentendrei Piramis
Sportegyesület versenyzõi Európa-bajnokok lettek.
Az önkormányzat koncessziós
szerzõdést kötött a Tempero Zrt.vel a V8 Uszoda és Szabadidõközpont üzemeltetésére. A társaság február 1-jétõl veszi át az
uszoda mûködtetését, amelyhez
az önkormányzat már nem nyújt
támogatást – ez évi 119 millió Ft
megtakarítást jelent.
Szentendre, Pócsmegyer, Leányfalu, Tahitótfalu és Szigetmonostor önkormányzata közel 3
millió forintot nyert pályázaton a
csatornahálózat bõvítésére. A
munkálatok elõreláthatólag 2012
közepén kezdõdnek, a program
városunkban fõként Pismány
északi részét érinti.
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amelyek megvalósításra kerülhetnek, közülük 1. helyezett Bihon
Gyõzõ Az én Szentendrém címû
alkotása lett, melyet a Lázár cár
téren avattak fel.
Városunkban tartották meg az
ország elsõ magyar-szerb testvérvárosi találkozóját.
Az október 23-i nemzeti ünnepünk keretében adták át az idei
városi kitüntetéseket. A Szentendre 1956 Emlékérem díjat
Piszkátor Anna, a Szentendre
Város Civil Szervezete díjat a
Szentendrei Kolping Család
Egyesület, a közmûvelõdési díjat
Pethõné Németh Erika könyvtáros, a közegészségügyi díjat Nagy
Emília tüdõgyógyász fõorvos, a
testnevelési és sport díjat Horváth
Gyõzõ, a közbiztonsági díjat
Gulyás Anita rendõr õrnagy
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Idén is változatos programok
várták az érdeklõdõket az advent
kezdetétõl a vízkeresztig tartó
idõszakban. Az idei programkínálat újdonsága volt, hogy
városunkban két jégpálya is
épült: a Lázár cár téren és a
Postás strandon.
Megkezdõdött a Kossuth Lajos
utcai új Ferenczy Múzeum (a
Földhivatal volt épülete) felújítása.
A Skanzenben rendezték meg a
mezei futó magyar bajnokságot,
mely „fõpróbája” volt a jövõ
decemberben itt rendezendõ
Európa-bajnokságnak.
A városrehabilitációs program
keretében megújult három épület
(MûvészetMalom, Fõ tért 12.,
Turisztikai Központ) és a közterületek (Bükkös-patak melletti
sétány, Templomdombi támfal)
ünnepélyes átadását elhalasztották, mert az Apor-hídnál építendõ
csapadékvíz-átemelõ rendszerhez
szükséges engedélyeket a hatóságok nem küldték meg. A program
befejezését 2012. március végéig
hosszabbították meg.
Idén is megrendezték a Levente
Gálát a Levente Alapítvány

szervezésében, mely a zeneiskolában tanuló, tehetséges fiatalok támogatását tûzte ki céljául.

December
Megállapodás született Szentendre önkormányzata és a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága
között a nemrégiben új szárnnyal
bõvült MûvészetMalom jövõjérõl:
ennek alapján az önkormányzat
fizeti az intézmény rezsiköltséget
(évi 27 millió Ft), a múzeum pedig
a szakmai irányítást látja el
2016-ig.
Nyugdíjba vonult Biczák Péter, a
Pest Megyei Könyvtár igazgatója.
A Pest Megyei Könyvtárban
bemutatták a Boromisza Tibor
festõmûvész születésének 130.
évi, halálának 50. évfordulója
alkalmából megjelent kiadványt,
mely a festõmûvész önéletrajzi
feljegyezéseit adja közre Török
Katalin feldolgozásában.
Megjelent Benedeczky István
biológus professzor Aratás címû
kötete, mely elbeszéléseket,
esszéket és irodalmi elemzéseket
tartalmaz.
5. születésnapját ünnepelte a
P’Art Mozi jubileumi kiállítással,
koncerttel, filmvetítésekkel.
Prima Primissima Díj kitüntetésben részesült Vadász György
építész a magyar építészet és
építõmûvészet kategóriában, és
Szakonyi Károly író a magyar irodalom kategóriában.
Rangos turisztikai szakmai elismerést, Pro Turismo Díjat vehetett
át dr. Cseri Miklós, a Skanzen
fõigazgatója.
Idén 6. alkalommal került sor az
„Angyalmama” jótékonysági rendezvényre a Városházán dr.
Szántó Csilla szervezésében.

KULTÚRA

Könyvbemutató:
Levelek Rómából
Január 17-én, kedden 15.30-kor
a Kereskedõház Caféban (Szentendre, Fõ tér 2-5.) bemutatják a
Levelek Rómából – Szõnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás levelei a
Szõnyi és Ttriznya szülõkhöz
(1949–1956) címû könyvet. A
vendégeket köszönti: dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens, megyei múzeumigazgató. A kötetet bemutatja:

dr. Szörényi László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. Közremûködik: Mihók
Anita zeneszerzõ-énekes. A
bemutatón részletek tekinthetõk meg Ordódy György rendezõ Fény és árnyék – Levelek
otthonról címû új filmjébõl.
Szõnyi Zsuzsának és Triznya
Mátyásnak 1949 februárjában
harmadik kísérletre sikerült átlépniük a magyar-osztrák határt,
„disszidáltak”, ahogy abban az

idõben mondták. (…) Végül
Rómában telepedtek le és váltak
rövid idõ alatt „borzas idegenekbõl” igazi itáliai polgárokká. Az
otthon maradt szülõkkel hosszú
évekig csak levelezés útján tudták
tartani a kapcsolatot. (…) 2009ben Levelek otthonról címmel
jelent meg a Szõnyi István és
Bartóky Melinda leveleit tartalmazó kötet, ennek szerves folytatása a Levelek Rómából. A
második könyvet is gazdagon
illusztrálják a borítékokba becsúsztatott, a levelekkel együtt
küldött fotók és Triznya
Mátyás
római
festményei… A szülõk soraiból az ötvenes évek
Magyarországának „szûk
levegõje” árad, a hazájukat kényszerbõl elhagyó fiatalok válaszaikban
a repülés boldogságáról
tudósították az itthon
maradottakat és minket,
késõi olvasókat. (…)
A Levelek Rómából nemcsak élvezetes olvasmány
Szõnyi Zsuzsa elragadó
humora és atmoszférateremtõ képessége jóvoltából, hanem a korszakot kutató irodalomtörténészek, filmszakemberek, történészek, mûvészettörténészek számára is nélkülözhetetlen, máshol fel nem lelhetõ adatokat, információkat kínál. Egyben szemlélve a két kötetben közreadott levélfolyamot,
tudományos szempontból páratlan dokumentum, irodalmi szempontpontból izgalmas memoár,
ezért ajánljuk a mûvészetszeretõ
és a vallomásos irodalom iránt
érdeklõdõ olvasóknak és a szakmának egyaránt.
KÖPÖCZI RÓZSA

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

BIG-kiállítás
Ûr – Város címmel nyílik Lukoviczky Endre kiállítása január
20-án, pénteken 18 órakor a Barcsay Iskola Galériában
(Kálvária út 18.). A kiállítást megnyitja Czene András, megyei
múzeumigazgató-helyettes. A megnyitót követõ fogadáson
pohárköszöntõt mond Perjéssy Barnabás. Közremûködik:
Gacsályi Róbert (ütõhangszerek) és az iskola színjátszócsoportja Kertész Kata vezetésével.

Lukoviczky Endre: Negyedik dimenzió, 1987. olaj, vászon, 140x170 cm

Szentendrei Diák Filmszemle
A Nyitott Kör Egyesület január 21-én, szombaton 10 órától várja az
érdeklõdõket a Szentendrei Diák Filmszemlére, azaz a SZEDIFI-re.
Délelõtt kerül sor a szemlére beválogatott filmek vetítésére a P’Art
Moziban; a zsûri elnöke Bollók Csaba filmrendezõ.
Délután 13.00-14.30-ig workshopok következnek a Rákóczi Iskolában;
lesz itt filmkritika-írás, riporteri gyakorlatok a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem hallgatóival, valamint a résztvevõk betekinthetnek a televíziósés websorozatok világába Horgas Ádámmal, valamint a Barátok közt és a
GIMI szereplõivel.
Egy kiállítás-megnyitó után érkeznek a filmes-, médiás- és fotós szakok
képviselõi, többek között a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemrõl, a
MOME-ról, Kaposvárról és Egerbõl, akiktõl a középiskolások elsõ kézbõl
tudhatják meg, milyen is az adott szakra és egyetemre járni.
Ezzel párhuzamosan kortárs rövidfilmeket vetítünk, valamint a szentendrei médiatanárok kerekasztal beszélgetése folyik Hartai Lászlóval.
16.30-tól nyílt beszélgetés következik a délelõtt vetített versenyfilmekrõl, majd 17.30-tól kerül sor a szemle, valamint az egyesület
további pályázatai, a „SZEDIFI Történetírói”, a „Tejben borzongó
macskakõ” és az „Itt SMS-sel a harc mezején” díjkiosztására.
További információkért kérjük, látogasson el a www.nyitottkor.hu-ra.
A rendezvény szervezõi a mûsorváltozás jogát fenntartják.
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HELYTÖRTÉNET

Belvárosi anglománság
Most, amikor immár ki van kövezve
jó szándékkal a Fõ tér, akarom mondani: a pokol tornáca, Szentendre
lakói „városjobbító ötleteket” olvashattak lapunk 2011. IX. 4-ei számában, amelyeket bizonyára szintén
a jó szándék hozott létre.
„Jól tudom, mi lappang bokrodnak
mögötte” – mondta Toldi Miklós
álnok bátyjának, amikor az édes
öccsét igaztalanul korholja. Nos: az
említett városjobbító ötletek bokrának-csokrának mögötte is lappang
valami, aminek talán nincs is
tudatában szerzõ.
Nézzük
csak:
„Szentendrébõl
BRAND-ot kell formálni, építeni.”
Ám legyen, hiszen „A Bogdányi utca
turistaszívató álnépi rettenetté vált“,
szegény álnép ma csak ánglusul retteg, gondolom ezért a „BRAND”.
Továbbá: „Mi lenne, ha egy 30 méter
átmérõjû, a vízfelületen létesített
»lyukon« lefolyna a Duna a
Bercsényi utca végénél? Ez lenne a
legnagyobb FLOW ART a világon.”
És még lenne valami: a nép és álnép
keresgélhetne emlékezetében és az
angol szótárban. Igaz, nem sokáig,
mert közben kikiáltanák a félmagyar-félangol „Szentendre Art”
köztársaságot („útlevelet interneten
lehetne igényelni 10 dollárért” –
vagyis bizonnyal az USA egyik új
állama lennénk… ámbár másutt is
van dollár).
Ebbõl a három jobbításból azt látom,
hogy az anglománság lappang
„nyári esténként a szemközti Dunapart zöld falára vetített kép és
hangjáték” gyönyörei csúcsán. „[…]
a múzeumok, aktuális kiállítások
elõtt egy-egy 200 méter magasra
világító reflektor jelezné a helyet és
az eseményt” és e magasságot, amelyet az olaszok, franciák is ostromolják egy-egy freskójuk kapcsán:
„azt is az egekbe tudják tuningolni”
– (itt már angol szótár helyett
megteszi az Idegenszó tár is).
Eleink még úgy hitték, nyelvében él
a nemzet, némely nagyjaink úgy
kerülték a fölösleges idegen szavakat, mint a patás ördög a tömjénfüstöt, ha netán a pokol tornáca felé
fújta a Dunáról fújó szél. Szegény
ördögnek persze nem tellett se
brandra, se flow artra, de még 200
méternyi kénköves lángra se – azt
sem tudta a nyomorult, hogy az
amerikás-populáris giccs almája
nem esik messze a Bogdányi utca
álnépi rettenetétõl…

MIÓTA JÁRNAK KÖNYVTÁRBA
SZENTENDRÉN AZ EMBEREK? I.

Iskolai könyvtárak
A város elsõ könyvtárai a népoktatás megindításához kötõdnek. Eötvös József kultuszminiszter javaslatára 1868-ban Magyarországon is
bevezetik a tankötelezettséget. Ezután országszerte sorra épülnek ki az iskolák. Fenntartóik
általában az egyházak voltak, de mûködtek állami, sõt magániskolák is. Az intézmények eszközökkel való felszerelése mellett az alapítók kezdetektõl nagy figyelmet szenteltek a gyermekek
„épülését szolgáló” könyvek beszerzésére is.
Mint szerte az országban, az iskolák alapítása
Szentendrén is az egyházakhoz kötõdik.
IRGALMAS NÕVÉREK ÉRSEKI LEÁNYISKOLÁJA
(1890-1948)
A „szürke nénik”, apácák vezette, kisdedóvóval is
rendelkezõ iskolában is alakítottak ki könyvtárat.
Az iratokból tudjuk, hogy kettõt is. Külön a diákok
és külön a tanárok számára. A város elsõ
„könyvtárõre”, könyvtárosa Sárdi Liberáta irgalmas nõvér, a 4. osztály osztályfõnöke volt. Az õ
pontos jegyzeteibõl tudjuk, hogy a szépirodalmi
könyvek mellett folyóiratokat is járattak. A
szépirodalom ellett természetesen a legnagyobb
számban a tankönyveket szerezték be. Jegyzetében írja, hogy a könyvtárból az „iskola szegény
sorsú, arra érdemes tanulói tankönyveket is
kaphattak használatra”.
SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS FIÚISKOLA
(1890-1948).
A fiúiskola könyvtárõre az iskola igazgatója,
Balogh József (Balogh László festõmûvész édesapja) volt. Igaz, az iskolai könyvtárat elsõsorban itt
is a diákok és a tanárok használták, de az intézmény volt az elsõ a városban, amely már igazán könyvtárként kezelt egy könyvgyûjteményt.
Az itt mûködõ Julián Iskola Egylet által mûködtetett könyvtárról Balogh József precíz és pontos adatokat rögzített. Az általa kezelt Népmûvelési Kölcsönkönyvtári Naplóból megtudhatjuk, hogy:
„A könyvtár elhelyezése: dr. Vass József otthona
(ma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
Könyvtári óra: naponta 1-2 óra között
Kölcsönzési díj: nincs
A könyvtár állománya: 114 kötet
Forgalma 1931. március 15. – 1932. május 1.
között: 28 kötet
Összes kölcsönzés: 85 kötet.

BÜKY LÁSZLÓ
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REFORMÁTUS JÓKAI POLGÁRI FIÚ- ÉS
LEÁNYISKOLA, FIÚINTERNÁTUS, VALAMINT
LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA LEÁNYINTERNÁTUS
(1906-1947).
A református egyház három iskolát is mûködtetett
a városban: volt Elemi Népiskolájuk, és gimnáziumot is õk indítottak elõször a városban. Miután
tanáraik között volt író (Machula Béla), újságszerkesztõ (Bodolyi Lajos), természetes, hogy nagy
figyelmet fordítottak az iskolai könyvtár kiépítésére is. Tudjuk, hogy az iskolák külön tartottak fenn könyvtárat. Érthetõen azok a tanítás
rendjéhez és az iskolák méretéhez alkalmazkodva
változó nagyságúak voltak.
SZERB TANÍTÓKÉPZÕ (1772-1776)
SZERB ORTODOX ELEMI NÉPISKOLA (1899-1950)
Természetesen az 1690 óta a városban élõ ortodox
vallású szerbek is mûködtettek iskolai könyvtárakat. Fõiskolájukon a Magyarországon a
törökök elõl menekülõ és az itt országszerte
alakult szerb iskoláik számára képeztek tanítókat.
Az elemi iskolába a Szentendrén élõk gyermekei
jártak. Forrásokból tudjuk, hogy könyvtáruk
állománya igen sokrétû, de nyelvileg kötött volt.

A Fõ téri épület a Blagovesztenszka templom oldalában a szerb
tanítóképzõnek 1816-ig adott otthont, majd gimnázium volt,
1952-tõl Ferenczy Károly Múzeum, 1972-tõl pedig Ferenczy
Múzeumként üzemelt. 2010. október 1-jétõl ismét a Szerb
Ortodox Egyház tulajdonába került vissza.

Az említett iskolák mellett mûködött még két iskola a városban: Izraelita Elemi Népiskola (18991950), Iparos-tanonc Iskola (1907-1948), de ezek
könyvtáráról nincsenek adataink. Itt feltehetõen
az iskolák kis létszáma és speciális tanagyaga
miatt csak tankönyveket használtak a diákok és
tanárok.
Természetesen az itt mûködõ iskola könyvtárakat
jellegüknél fogva elsõsorban az odajáró diákok és
tanárok használták. Ám miután a könyveket hazavitték, a könyv ismerete, szeretete beépült a
szülõk és a városban élõk tudatába és ismeretanyagába is.
(Folytatjuk)
PETHÕ NÉMETH ERIKA

KULTÚRA

fotó  DEIM PÉTER

Létközhelyek

Prima este a P’Art Moziban

mûvésszel, Bácsi Róbert László fotómûvésszel,
Farkas Ádám szobrászmûvésszel, Vadász György
építésszel, Timár Sára népdalénekessel, Eredics
Salamon népzenésszel, és a szintén Prima Primisszima díjas Skanzen fõigazgatójával, Cseri
Miklóssal. A külföldön élõ, világhírû gordonkamûvészt, Fenyõ Lászlót édesanyja, Mezey Erika
képviselte. A díjazottakkal Török Katalin mûvészeti
író és Kemény Zoltán grafikusmûvész beszélgetett.

A P’Art Mozi Baráti Kör január 11-én ünneplésre,
beszélgetésre és koccintásra látta vendégül az
elmúlt években Prima-, Prima Primissima, illetve
Junior Prima díjat nyert szentendreieket. A különleges programon a közönség kilenc helyi mûvésszel,
médiaszemélyiséggel találkozhatott: Kudlik Júlia
újságíró, televíziós mûsorvezetôvel, Deim Pál festô-

Aknay-kiállítás a Semmelweis Szalonban
Január 19-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Semmelweis Szalonban (Bp.,
VIII., Üllõi út 26.) Aknay János Kossuth-díjas festõmûvész kiállítása. A kiállítást megnyitja és a mûvésszel beszélget P. Szabó Ernõ mûvészettörténész,
az Új Mûvészet folyóirat szerkesztõje.
Közremûködik Binder Károly Erkel-díjas zongoramûvész, zeneszerzõ, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékének vezetõje. A kiállítás
megtekintetõ február 10-ig.
Aknay János: Emlék (130x120, akril, 2011)

Zárójelentés

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Letehetetlenül érdekes könyv jelent meg a közelmúltban – dr. Dobos Anna Zárójelentés címû kötete.
A szerzõ gyermekgyógyász, aki több mint harminc
éven át gyógyította a koraszülött csecsemõket a
Szabolcs utcai kórházban. Szentendrére költözése
után röviddel nyugdíjba ment, s elhatározta, hogy új
dolgokba fog, olyanokba, amelyekre addig nem volt
ideje – kertépítés, barkácsolás, fõzés, festés, írás
vagy fordítás.
A szeretett póttestvér, Lacika tragikus történetének
megírása indította el benne azt az elhatározást,
hogy elbeszélje élete történetét. Nem hagyományos
értelemben vett önéletrajzot, hanem orvosként stílszerûen zárójelentést írt életének legfontosabb
szereplõirõl és eseményeirõl – személyes történeteket a huszadik század második felébõl. Amelyeket
a kötetet kísérõ fotók és dokumentumok még élõbbé,
még elevenebbé tesznek.
„Jó érzés leülni a komputer mellé, felvillanyoz, ha
úgy látom, sikerült valamit úgy megfogalmaznom,
ahogy elképzeltem. Írom és újraélem a családom és a
magam történetét, levéltárban kutatok, és sok mindent most értek meg igazán, új összefüggésekre
jövök rá, helyükre kerülnek dolgok” – írja könyvében.

Dobos Anna magántörténelme a háborútól '56-on át
napjainkig ível. A Zárójelentés önéletrajz, de nem
hagyományos értelemben. Õszinte, szép írások
szövedéke családról, gyerekkorról, fiatalságról,
egyetemi évekrõl, forradalomról, egy szokatlan
házasságról, a Szabolcs utcai kórházban eltöltött
évtizedekrõl – csecsemõkrõl és Rhesus Mónikáról, a
kismajomról, akit a kórházban neveltek fel. A kedves
humorral teli, de gyakran szívszorító történetek által
egy rendkívüli ember élettörténete rajzolódik ki a
kötet lapjain.
A Zárójelentés bemutatójának a P'Art mozi adott
helyet. Dr. Török Katalin beszélgetett a szerzõvel
életérõl, a kötetrõl, a megírás indítékairól és a jövõRAPPAI ZSUZSA
beli tervekrõl.

Dobos Anna felolvas könyvébõl

A Magyar Kultúra Napján,
január 22-én, vasárnap 17
órakor nyílik Csíkszentmihályi
Róbert Létközhelyek címû
kiállítása, amelyen
a szobrászmûvész legújabb
alkotását mutatják be.
Helyszín a fennállásának
második születésnapját
ünneplõ Aba-Novák Galéria
a szintén születésnapos
Leányfalu-Házban (Móricz
Zs. út 124.)
A kiállítást követõen fellép a
leányfalui Szent Anna Kórus
(vezényel Méhes Imre) és
Szokolay Balázs zongoramûvész.

Barcsay-díjasok
kiállítása
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány és
Kónya Márta és Ferenc,
Barcsay Jenõ jogörökösei
tisztelettel hívnak mindenkit a
2011-ben Barcsay-díjjal kitüntetett mûvészek kiállítására a
Barcsay Gyûjteménybe január
13-án, pénteken 17 órára
(Dumtsa Jenõ u. 10.).
A kiállítást megnyitja dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
egyetemi docens, megyei
múzeumigazgató. A díjazottakat méltatja Feledy Balázs
mûvészeti író, a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány
kuratóriumi tagja. A díjakat
átadja a Kónya házaspár,
Barcsay Jenõ jogörökösei.
Közremûködik Regõs Márton,
Kabai Viktor. A kiállítást rendezte Herpai András.
Megtekinthetõ március 15-ig,
10 és 18 óra között.
A kitüntetett mûvészek: Bartus
Ferenc, Ferencz S. Apor, Varga
József Zsolt.
Bartus Ferenc 1974-ben
született Kazincbarcikán,
2011-ben végzett a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem festõ
szakán. Ferencz S. Apor 1975ben született Csíkszeredán,
2001ben végzett a bukaresti
Nemzeti Mûvészeti Egyetem
Iparmûvészeti Fakultás, szilikát szakán. Varga József
Zsolt 1974-ben született
Gyöngyösön, 2010-ben végzett
a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem festõ szakán.

XXVI. ÉVFOLYAM 01. SZÁM  2012. JANUÁR 13.  SzeVi

15

KULTÚRA

Kulturális-mûvészeti-értékobjektívkaritatív est

fotó  LÉVAY MÁTÉ

December 20-án a CSEVEJ karácsonyi ünnepi mûsorral jelentkezett.
Színpadra lépett: az Izbégi Általános Iskola 4. c osztálya (Ladányi
Mónika vezetésével), Balázs Gergely hegedûmûvész, Balázs László
Gábor színész-elõadómûvész, Balog Tímea operaénekes, Kecskeméti
Róbert színész-énekes, Pankotay Péter színmûvész, Ruzicska László
színész, a Musica Beata kórus (vezényelt: Wolfné Kovács Zsuzsa és
Bokorné Forró Ágnes). Az est folyamán számos vállalkozás és magánszemély is Kellár F. János Immánuel kezdeményezése mellé állt, és sok
csomag és felajánlás gyûlt össze egy közelünkben élõ család számára,
akik víz, villany és gáz nélkül várták az ünnepeket.
Az ünnepség nagyszerû és meghitt volt egyszerre, méltó koronája a
Csevej 2011-es évadjának. Februártól újra mindenkit várnak szeretettel! www.csevej.eu

Egy szentendrei Párizsban
Vincze Ottó képzõmûvész installációit január 19-én mutatják be a
Párizsi Magyar Intézetben a 2012-es Franz Reichelt emlékév kapcsán. A kiállítást Sarkanytú Illés képzõmûvész nyitja meg.

„Adjon keretet a pillanatnak”

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Lévay Máté fotókiállítása január 28-án, szombaton 19 órakor
nyílik Budapesten, az Andrássy út 36. szám alatt. A kiállítás
megtekinthetõ február végéig.

Deim Pál, Zaszlavik Jenõ és Aknay János a megnyitón

Kiállítás a Dalmát
Kávézóban
Zaszlavik Jenõ festõt és grafikust
köszöntötték barátai és tisztelõi
január hatodikán délután a Dalmát Kávézóban. Abból az alkalomból, hogy válogatott grafikáit
állította ki.
B. Szabó Vera építész „fogadott
lányaként” nyitotta meg a tárlatot. Rövid, személyes hangú beszédét azzal kezdte, hogy öröm
újra körükben látni a mûvészt,
akiben súlyos betegsége ellenére
kiapadhatatlan alkotói vágy él.
Majd arról beszélt, hogy milyen
nagy jelentõséggel bír az Agy
Tanoda, amelynek alapítója Zaszlavik Jenõ volt. Itt varázsolódott
el a mûvészet által számos gyerek

– az õ gyerekei is –, s vált boldog,
alkotó emberré. Elmondása szerint azért is hálás Zaszlavik
Jenõnek, mert egyike volt az
elsõknek Szentendrén, aki mûvészi alkotásokként tekintett az
építészeti alkotásokra.
„Boldogság számomra, hogy kiállíthatom ezeket a képeket, amelyekkel boldogságot szeretnék a
nézõknek is okozni” – nyitotta
meg kiállítását a meghatott
mûvész.
A kiállított különbözõ technikájú
grafikák jobbára az elmúlt évek
termései. A városról, a hozzá
fûzõdõ kapcsolatról, a betegségõl
és az idõ múlásáról szólnak.
Líraian, személyes hangon.
Jó, hogy közönség elé kerülhettek.

2012. január 26-án,
csütörtökön este 7 órakor
Vendégünk:

Szepes Gizi
(Dalmát Kávézó)
Beszélgetõtárs:
Deák Bárdos Ágnes énekes

RAPPAI ZSUZSA
A sorozat fõvédnöke: dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc polgármester úr felesége
(Belépõjegy: 400 Ft)

Farsangi bál
A Dézsma utcai nyugdíjas klub sok szeretettel hív mindenkit a
klub farsangi jelmez-, batyus báljára február 4-én, szombaton 19
órakor a városi központi ebédlõbe (Bajcsy-Zs. u. 4.). Játszik Klausz
Márton és zenekara.
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Médiatámogató:

P’ART Mozi Szentendre
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. Telefon: 26/777 010
www.partmozi.hu

KULTÚRA

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
 január 13. péntek
17 00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ: HOL AZ A
TÁDÉ? (73’) kn.
18.15 TENGERRE FRANCIÁK! (77’) kh.:16
év - vígjáték
19.45 ALMANYA - A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.:12 év – vígjáték egy
németországi török családról

 január 14. szombat
15.15 KARÁCSONY ARTÚR (97’) kn.
17.00 WINTER’S BONE - A HALLGATÁS
TÖRVÉNYE (100’) kh.:16 év MOZIZZ
OKOSAN!
18.45 ALKONYAT - HAJNALHASADÁS I.
RÉSZ (117’) kh.:12 év
20.45 TESTCSERE (112’) kh.:16 év vígjáték
 január 15. vasárnap
16.00 KARÁCSONY ARTÚR (97’) kn.
17.45 ALMANYA - A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.:12 év
19.30 TESTCSERE (112’) kh.:16 év vígjáték

 január 22. vasárnap
15.15 ALVIN ÉS A MÓKUSOK 3. (87’) kn
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn.
18.00 PÉNZHAMISÍTÓK (98’) kh.: 16 év (a MIZBT-vel közös szervezésben)
19.45 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
 január 23. hétfõ
18.30 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
20.00 A SEGÍTSÉG (146’) kh.:12 év
 január 24. kedd
18.30 TÖBBET NE! (VEDD EL A SZEMEM)
(109’) kh.:16 év
20.20 RUMNAPLÓ (120’) kh.:16 év
 január 25. szerda
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn.
18.00 NADER ÉS SIMIN – EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) kh.:16 év – Egy
teheráni házaspár története
20.00 A SEGÍTSÉG (146’) kh.:12 év
 január 26. csütörtök
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
19.00 HÖLGYSTAFÉTA – Vendégünk:
Szepes Gizi, (Dalmát Kávéház)
19.15 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
20.45 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:12 év
– a 11 éves Cyril Catoul története

 január 16. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn.
18.00 WINTER’S BONE - A HALLGATÁS
TÖRVÉNYE (100’) kh.:16 év – Golden
Globe díjas, többszörös Oscar jelölt!
19.45 A TURNÉ (102’) kh.:16 év - vígjáték
 január 17. kedd
18.00 GOOD BYE, LENIN! (117’) kh.:12 év
– ezt ne hagyja ki, ha még nem látta!
20:00 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.:16 év
- Golden Globe díjas, romantikus
vígjáték
 január 18. szerda
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn. –
családi film, egy bátor kisfiúról
18.15 ALMANYA – A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.:12
20.00 BARNEY ÉS A NÕK (134’) kh.:16 év
 január 19. csütörtök
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’) kn. –
családi film, egy bátor kisfiúról
18.30 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év –
romantikus vígjáték John Turturroval
a fõszerepben
20.00 RUMNAPLÓ (120’) kh.:16 év –
kalandfilm Johnny Depp fõszereplésével
 január 20. péntek
17.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK 3. (87’) kn.tengernyi új kaland vár!
18.30 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
20.00 RUMNAPLÓ (120’) kh.:16 év
 január 21. szombat
10.00-18.00 SZENTENDREI DIÁKOK
FILMSZEMLÉJE
18.15 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
20.00 A SEGÍTSÉG (146’) kh.:12 év indiai emirátusokbeli film

 január 27. péntek
17.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn.
18.00 IKONOSZTÁZ (78’)
MUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT
19.20 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év - fõszerepben: Adam Sandler, Al Pacino és
Katie Holmes
21.00 VÁLOGATOTT GYILKOSOK (100’)
kh.:16 év – fõszerepben: Robert de
Niro, Clive Owen
 január 28. szombat
15.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:12 év
– MOZIZZ OKOSAN!
18.40 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év
20.15 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12
év - romantikus vígjáték, fõszerepben:
Robert de Niro
 január 29. vasárnap
15.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn.
17.00 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!
(82’) kh.:12 év
18.3O JACK ÉS JILL (91’) kh:12 év
20.05 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12 év
 január 30. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn
18.00 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év
19.45 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12 év
 január 31. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
várostörténeti sorozata

17.00 A TURNÉ (102’) kh.:16 év
18.45 VÁLOGATOTT GYILKOSOK (100’)
kh.:16 év
20.30 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év

Kiállítások

 február 1. szerda
18.00 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12
év - romantikus vígjáték, fõszerepben: Robert de Niro
20.00 NADER ÉS SIMIN - EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) kh.:16 év

Január 20. péntek 18 óra
LUKOVICZKY ENDRE KIÁLLÍTÁSA

 február 2. csütörtök
14.00 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’)
kh.:12 év - Vendégünk: Jankovics
Marcell
18.45 BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET! (82’)
kh.:12 év
20.10 BLUE VALENTINE (112’) kh.:16 év Golden Globe díjas
romantikus dráma
 február 3. péntek
17.00 CSIZMÁS, A KANDÚR (90’) kh.:12
év – jobb, mint az utolsó két Shrek
18.30 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.:12 francia vígjáték, Dany Boon a fõszereplõ
20.00 FIFTI-FIFTI (100’) kh.:12 év - vígjáték,
amolyan dramedy
 február 4. szombat
15.00 CSIZMÁS, A KANDÚR – jobb, mint
az utolsó két Shrek
17.00 A REND ÕRE (105’) kh.16 év
MOZIZZ OKOSAN!
18.45 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.16 év
20.10 BLUE VALENTINE (112’) kh.16 év

KIÁLLÍTÁS

Barcsay Iskola Galéria, Kálvária út 18.

Barcsay Gyûjtemény, Dumtsa u. 10.
BARCSAY-DÍJJAL KITÜNTETETT
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 15-ig, 10-18-ig
Népmûvészetek Háza, Rákóczi u. 1.
KISASSZONYTÓL VÍZKERESZTIG
Õszi-téli néphagyományok Pest megyében
Megtekinthetõ január 30-ig
P'Art Mozi, Dunakorzó 18.
KULCSÁR EDINA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ január 31-ig
Skanzen Galéria, Sztaravodai út
ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ április 10-ig, hétvégenként
10-16-ig
Szentendrei Képtár, Fõ tér 2-5.
KILENC ÉVTIZED A MÛVÉSZET
VONZÁSÁBAN
Pirk Jánosné Remsey Ágnes
és a Remseyek
Megtekinthetõ február 28-ig
,

A Mozizz okosan! filmklub lényege, hogy az érdeklõdõkkel (elsõsorban
a tinédzserekkel) olyan filmes történeteket nézzünk meg, majd
beszéljünk meg, amelyek tõlük távoli helyeken, kultúrákban, számukra
idegen emberek között játszódnak, és szereplõik kamaszok, fiatalok.
Ebben a félévben a két januári film a Winter’s Bone – A hallgatás
törvénye (január 14. szombat du. 5 óra) és a Srác a biciklivel (január
28. szombat du. 5 óra)
Mindkettõ az apakeresésrõl szól. Az elõbbi a kietlen amerikai Ozarkhegységben, a második egy csendes belga kisvárosban játszódik. A 17
éves Ree azért keresi az apját, mert lepusztult házukat tette fel óvadéknak a bíróság elõtt, de eltûnt, és ha nem kerül elõ, akkor a lányt a
testvéreivel és pszichésen összeomlott anyjukkal együtt, kilakoltatják,
a 13 éves Cyril pedig azért szeretné tudni, hol az apja, mert nem hiszi
el, hogy miután beadta egy intézetbe, úgy tûnt el, hogy magyarázatot
sem adott rá, ráadásul eladta a gyerek egyetlen tulajdonát, a biciklijét
is. Mindketten értetlenül és kiszolgáltatottan állnak az õket körül vevõ
világban. Az egymástól is izoláltan élõ hegylakók nem akarnak beavatkozni az apakeresésbe. Megfenyegetik Ree-t: hagyja abba a kutatást, de õ hajthatatlan. Egyre szörnyûbb és kegyetlenebb a világ,
amivel felveszi a küzdelmet. Cyrilt magához venné a hétvégekre egy jó
lelkû fodrásznõ, de a fiú õt is kijátssza többször, egyszer még meg is
sebesíti, hogy az apja után szaladhasson. Modern világunk egyik legdermesztõbb kérdése: miért nem kellenek nekünk a gyerekek?
Kutyákat kitenni az utcára – emberhez méltatlan tett, de ugyanezt
tenni a vérünkkel, egy gyerekkel – arra alig van szó… Két választ
kapunk erre a filmekbõl, és mindkettõ torokszorító. Érdemes beszélgetni róluk. Mert szavakat kell találnunk, hogy ez a folyamat véget érjen.
P’ART MOZI 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. Telefon: 26/777-010
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APRÓK

ÁLLÁS
Szentendrén Hév-végállomáshoz
közel, színvonalasan berendezett
fodrászüzletembe mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-995-8353.
A Szentendrei Evangélikus
Óvoda óvodapedagógusi
munkakör betöltésére állást hirdet február 1-jétõl. Tapasztalt,
mosolygós, kedves, munkájára
igényes, keresztény óvodapedagógust keresünk fiatalos,
lendületes csapatunkba.
Fényképes önéletrajzot kérjük
elküldeni a zeneovi@evangelikus.hu e-mail címre.
ÁLLÁST KERES
Megbízható hölgy vállal takarítást
vagy gyerekvigyázást 3 éves
kortól. Szentendre és környéke.
Tel. 06-20-970-6671.
EGÉSZSÉG
Energetikai masszázs, test és
lélek harmonizálása. Teljes
testmasszázs, talpreflex,
fogyasztó masszázs, arcmasszázs. Általános
masszázstechnikák

Rózsakertben 2,5 szobás,
légkondicionált, teljesen felújított
lakás egyállású garázzsal eladó.
Tel. 06-30-355-7458.

EZOTÉRIA
Szeretettel várjuk a Tiszta Lélek
Mûhelyben, ahol önismereti
tanácsadással, spirituális oldásokkal, személyre szabott technikákkal tudunk segíteni a lelki
problémákon. Pap Krisztina: 0620-977-6047 és Keszthelyi
Sándor: 06-20-597-5165,
www.tisztalelekmuhely.hu.

Irodarész kiadó jó helyen, fõ
út mellett, parkolóval.
Telephely, könyvelés stb.
céljára, 30 ezer Ft/hó bérleti
díjért. Tel. 06-30-299-0376.
Eladó kétgenerációs, két bejáratú, saroktelki családi ház, bútorozatlan. Tel. 06-20-554-0293.

KIADÓ LAKÁS
Kiadó a Rózsakertben 2,5
szobás, légkondicionált, teljesen
felújított lakás,egyállású garázzsal. Tel. 06-30-355-7458.

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

Szentendrén, a Bükkös-parton,
belvároshoz közel, hosszú távra
kiadó 45 nm-es tetõtéri lakás,
külön mérõórákkal. Parkolási
lehetõség, kerthasználat. Tel. 0630-378-7332.

Eladó a pócsmegyeri erdõben jól
megközelíthetõ, körülkerített,
csõkúttal ellátott tanya, 1021
nm-es kerttel, közepes házzal.
Villany a közelben. Tel. 06-20852-5080.

A belvároshoz közel, a Harmat
utcában 4 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-386-9498.
Pilisszentlászlón 1-2 fõ részére
albérlet kiadó. Tel. 06-20-9479903.

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

Szentendrén különálló kis ház
kiadó, azonnal beköltözhetõ. Tel.
06-30-464-3169.

Szentendrén, a Hév-végállomásnál 1 szobás lakás kiadó. Ár: 50
ezer Ft+kaució. Tel. 06-30-5603567.
Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, fûtésmérõvel felszerelt lakás
hosszú távra kiadó 50 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-20-3149080.

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák a Szentendrei
HÉV-végállomás közelében,
otthonos környezetben, vagy
az Ön otthonában.
Nyelvvizsgára való felkészítés
(TELC, EURO, ECL, CAMBRIDGE stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában
diplomázott tapasztalt,
dinamikus, de türelmes tanárral. Do not hesitate! Tel. 0670-527-3879, cserip12@hotmail.com.
Matematika-fizika korrepetálás:
matekfizika@hotmail.com.
ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói akciós üdülés
félpanziós ellátással 2100
Ft/fõ. Tartalma: 7 éj szállás,
7 reggeli, 6 vacsora, idegenforgalmi adó. Kedvezményes
gyógykezelés, fürdõzés a
Hotel Békében, vagy a Városi
Gyógyfürdõben.
Tel. 06-20-395-0457,
szabtom@t-online.hu,
www.szoboszloiszobak.hu.

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

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

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

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

JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM
2012. február 3-5-ig

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

A Püspökmajor-lakótelepen
56 nm-es, III. emeleti lakás
beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól
10 millió Ft-ért eladó. Tel. 0620-314-9080.

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

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

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

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
GYÓGYTORNÁSZ HÁZHOZ
MEGY! Rehabilitáció, mozgásszervi panaszok kezelése
Szentendrén és környékén! Tel.
06-70-408-6540.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet fejlesztés, korrepetálós, érettségire felkészítés
gyakorlattal Szentendrén a
belvárosban. Tel. 06-30-5405639.

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

Családi házban garzonlakás
kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

kiegészítve többféle gyógymódból kialakított saját technikával, ami alkalmas a fizikai
fájdalmak enyhítésére és
megszûntetésére, és mindez
kihat a lelki fájdalmak
oldódására is. Kérésre házhoz
is megyek. Keszthelyi Sándor:
06-20-597-5165.

közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-3478843.

Matematika, fizikatanítás,
érettségire felkészítés általános-,

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárító gyorsszolgálat.
Kisiparos 25 éves gyakorlattal
vállal lefolyótisztítást,
korszerû gépekkel. Kamerás
csatornavizsgálat. Tel. 06-20943-8262.
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

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

Keressük a gazdáikat ezeknek a petárda elõl menekült kutyáknak

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 788-367,
30-950-4187, Mezei Sándor.
TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.
ÜZLET
Szentendrén a Fõ tér
közelében pinceétterem, felszereléssel kiadó. Tel. 06-20437-1153.
Szentendrén 20 nm-es helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.
Bogdányi utcában
nagyméretû, galériázott,
utcafronti üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-464-3193.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaisers’ közelében, a Vasúti
villasor 11/B. szám alatt. Tel.
(26) 319-957.
EGYÉB
A Szentendre, Duna-korzó 14-15.
szám alatti társasház tulajdonosai
pályázatot hirdetnek közös
képviselõi feladatkör betöltésére.
A pályázati anyagot az
fpapa4@gmail.com internetes
címen lehet kérni és megkapni
2012. 01. 20.-tól.
Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.

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

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

Részvételi díj 35 000 Ft,
mely tartalmazza a
rajzeszközöket is.
jobbrajz@freemail.hu
30-562-8146
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• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
ASPRO keverék kant január 5én fogták be a Pannónia úton
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VÁNDOR magyar vizsla keverék kant január 1-jén fogták
be az Erdõsor utcában

MOKKA francia buldog kant
január 3-án fogták be a
Dobogókõi úton

EGÉSZSÉG
Egészséges napok Izbégen

Segítség a léleknek

November végén rendeztük
meg az Izbégi Általános
Iskolában az egészségnevelési
napokat. A rendezvény évek óta
fontos programja iskolánknak.
Külön öröm volt számunkra,
hogy az Egészséges Városért
Közalapítvány 30 000 forinttal
támogatta rendezvényünket.
Ezúton is köszönjük!

Tisztelt Pszichológusnõ!

Bõvebben honlapunkon: www.szevi.hu

Kertészkedõk figyelmébe!
A kertben minden évszakban, sõt minden hónapban van tennivaló.
Lássuk hát, januárban mivel tehetjük szebbé kertünket:
• Januárban visszavághatjuk a sövényeket, fákat, és a díszcserjéket,
de ügyeljünk arra, hogy a vastagabb ágakat sebkezelõ anyaggal kenjük be vágás után.
• A levágott ágakat virágoztathatjuk, fõleg a nyírfa, égerfa és a mogyorófa ágát.
• Ha tehetjük, a fák, és a cserjék alá szórjunk ki hosszú hatástartamú
trágyát.
• Ne járkáljunk a gyepen, ha fagyott a fû. Ha elkerülhetetlen, fektessünk le deszkát az áthaladásra.
• Enyhébb idõ esetén az örökzöldeket bõségesen öntözzük meg. Ha még
ültetünk évelõket, azokat még esõs idõben is jól be kell iszapolni.
P. GÁBOR

Tanösvény-avató
Sztelin-tanösvény: Pismány – Tyúkosdûlõ – Pap-sziget
A túra során végigjárjuk a Szentendre Város Önkormányzata, a „HÓD”
Honismereti Túraegylet által is támogatott, 2011. novemberében
létesült hat kilométer hosszú Sztelin-völgyi tanösvényt, mely
negyedikként készült el Szentendrén.
A tanösvény végpontjai Pismányban, a régi buszfordulónál (Tátika
utca), valamint a Papszigeti hídnál vannak. További négy közbülsõ
tanösvény-állomáson is egy-egy információs tábla várja a látogatókat.
A táblákon adott helyszínt, a tájrészlet természeti és kulturális értékeit
mutatjuk be képekkel, rövid leírásokkal. A túra útvonalát a táblákon
térképvázlat és a fákon, oszlopokon zöld kereszt és a Kada-csúcsnál
zöld háromszög-turistajelzés mutatja. A tanösvény szabadon látogatható, igény esetén szakvezetést biztosítunk.
A tanösvény-avató idõpontja: január 21. szombat. Az avatón több
neves szakember tart vezetést, ahol megismerhetjük a tanösvény
növény és állatvilágát, egyéb természeti értékeit.
Találkozó: 9:50-kor a Szentendre VOLÁN pályaudvaron a Pismány
autóbusznál (8-as állás) vagy 10:30-kor a Pismány, Tátikai utcai
buszmegállóban. Várható érkezés a Pap-szigethez kb. 14 órakor.
Látni- és olvasnivalók a tanösvény mentén: • tájtörténet – ember a
tájban • száraz gyepek és erdõk védett • különleges növény- és
állatvilág • Saskövi-barlang • Kada-csúcs (védett terület és
kilátópont).
A túrát csak kivételesen rossz idõben nem tartjuk meg. A könnyebb
haladás miatt „felülrõl lefelé” haladunk, de emelkedõ szakaszok így is
lesznek. Meleg ruha és ital, jó bakancs ajánlott. Az igénybe vett utak
részben aszfaltozottak, részben murvával felszórtak; a köves szakasz
is jól járható és választható.
DUKAY IGOR természetvédelmi szakértõ
06-70-235-0254, renatur@enternet.hu
BECK LÁSZLÓ „HÓD” Honismereti Túraegylet
06-30-544-4873, beckhod@t-online.hu

Elõzõ számukban olvastam az önnek küldött kérdést és
az arra adott válaszát is! Én is hasonló problémával fordulnék önhöz, csak az én problémám még súlyosabb,
hiszen nem elég, hogy a kamaszkorú gyerekemmel egyre
távolabb kerülünk egymástól, egyre elutasítóbb velem
szemben, még a férjemmel is rendszeresen összeveszünk
miatta. A párom ugyanis sokkal elnézõbb a gyerekkel
szemben, mint én, sok olyan dolgot megenged neki,
amivel én nem értek egyet, a viták során pedig nem áll ki
mellettem, hanem inkább a gyerek pártját fogja, és
engem int csendre a gyerek elõtt. Hogyan kellene reagálnom ebben a
helyzetben? Nagyon várom válaszát, mivel úgy érzem, hogy a férjemmel egyre hûvösebb a kapcsolatunk, egyre többet veszekszünk!
Elõre is köszönöm a válaszát, üdvözlettel:
„EGY AGGÓDÓ ANYA ÉS FELESÉG”

Kedves Asszonyom!
Megértem a problémáját és az aggodalmait! Ahogy az elõzõ számban
közreadott válaszomban is olvashatta, a serdülõkor egy nagyon nehéz,
konfliktusokkal teli idõszak, mind a gyermekek, mind a szülõk
számára. Rengeteg vitás helyzet alakulhat ki a családtagok között,
hiszen a kamaszkorú gyermek nagyon kritikus a szüleivel, és
véleményét sokszor nem tudja a szülõk számára elfogadható módon
megfogalmazni. Gyakori az is – akár az Önök esetében –, hogy az egyik
szülõ a gyermek pártját fogja a házastársával szemben, amely újabb
konfliktusokhoz vezet, pláne abban az esetben, ha a szülõk között
egyébként is létezõ, csak rejtett ellentétek törnek ilyenkor felszínre.
Fontos lenne, hogy a gyermek elõtt a szülõk ne menjenek bele mélyebb,
hosszabb vitákba, hiszen ezzel – akarva, akaratlanul is – egymás tekintélyét rombolják le a gyermekük elõtt. A serdülõ, ha azt látja, hogy
a szülei folyamatosan veszekszenek, nem tudnak közös nevezõre jutni,
jogosan gondolhatja azt, illetve teheti fel magában a kérdést, hogy
akkor ezt tõle miért is várják el. Ezért is lényeges lenne, hogy a
gyerekneveléssel kapcsolatos különbözõ nézeteiket ne a serdülõ elõtt
ütköztessék, hanem találjanak arra megfelelõ módot és elég idõt, hogy
ezeket négyszemközt beszéljék meg. Jó megoldás lehet, ha nyugodt
körülmények között leül a férjével, és õszintén elmondja neki a gondolatait, érzéseit, és természetesen ezeket fordítva is meghallgatja.
Elengedhetetlen, hogy közös álláspontra jussanak a gyermekneveléssel
kapcsolatos legfontosabb kérdésekben, hiszen ez ad lehetõséget arra,
hogy a serdülõ gyermekük elõtt hitelesek maradjanak.
Kívánom Önnek, hogy sikerüljön a férjével tisztáznia a vitás
kérdéseket, és amennyiben szem elõtt tartják, hogy a céljuk közös,
azaz, mindketten azt szeretnék, hogy a gyermekükbõl egészséges,
magabiztos felnõtt váljon, akkor a kapcsolatuk javulni fog!
Üdvözlettel:
PAPP ZSUZSA
pszichológus

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!
Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu
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Sakk – Tusi Kupa

Óévbúcsúztató események

Január 7-én rendezte meg Tusák József sakktanár a HÜSI SC
(Hûvösvölgyi Sakk Iskola) szakmai segítségével az általa indított Tusi
Kupa 6. fordulóját. A versenyre 12 óvodás, 28 iskolás és 12 ifi és felnõtt ült le a Barcsay iskola ebédlõjében a sakktáblák mellé. Kérdésemre
Tusák Jóska (emberemlékezet óta sakkverseny-szervezõ, sakktanár,
régi kedves sporttársam és barátom) a következõket mondta a
versenysorozatról:
– A tavaly Vadkacsa Kupa néven rendezett sorozat folytatása ez.
Sajnos egyedüli szponzor maradtam, így a nevet megváltoztattam Tusi
Kupára (Tusi bácsi Jóska beceneve, a szerzõ). Szerencsére jó segítõim
jöttek Hûvösvölgybõl, a HÜSI SC elnöke, Valis János, õ a verseny
fõbírája, nemzetközi sakkversenybíró, õ hozza a versenyzõit is a
Hûvösvölgy SC-bõl, így nemcsak a környékbeli óvodákból és iskolákból, hanem Budapestrõl is jönnek versenyzõk, területileg majdnem
megyei versenysorozatnak számítunk. Nagy élmény az óvodások
szereplése, megható, ahogy a lépéseket éppen hogy ismerõ gyerekek
ellenfélként is egymást segítik. „Ne oda lépj, mert kiütöm” – és hasonló bájos mondatok hangzanak el. A legtöbb gyerek mögött épp csak tíz
óra sakktanulás van. Mire véget ér a sorozat, profiként használják
majd a most még csak alig jártassági szinten mûvelt órakezelést.
Eredményt délután kettõ-három körül hirdettünk. Egyelõre az óvodások elsõ helyezettjeit tudom mondani: lányoknál Borsos Zsófi és
testvére, Juli lettek az elsõk a Szentendrei Evangélikus Óvodából, a fiúk
közül Miszlai Martin nyert, õ a Kõbánya SC versenyzõje.

SZILVESZTERI BEJGLI-FUTÁS
A december 31-i délelõtti futást a Leányfalui Faluház keretében Szõke
Rita és Szöllõsi Ferenc szervezte. A leányfalui Duna-sétányon mintegy
százhatvan résztvevõ gyülekezett a rajtnál, és óvodáskorúaktól a veterán (60 év felettiek) korosztályig futottak 500 métertõl 4000 méterig
a versenyzõk. Ezen kívül volt 2000 méter gyaloglás és 3x500 méteres
családi váltó is.
Korosztályonként és nemenként értékelték és éremmel díjazták az elsõ
három helyezettet, a csapatok kupát emelhettek a magasba, továbbá
minden résztvevõ kapott emléklapot és matricát. Még a korosztályok
felsorolása is hosszadalmas lenne, ehelyett azt emelném ki – nemcsak
a magam nevében, aki szintén megbirkóztam a két kilométeremmel,
hanem minden résztvevõ nevében –, hogy nagy élménnyel távoztunk a
kellemes idõben lezajlott versenyrõl. Az eredményhirdetés a Faluházban volt, ahol elfogyasztottuk egymás nevezési díjait. bejglit, sós és
édes kifliket, narancsot. A nevezési tarifa ugyanis egy tál sütemény
vagy egy kiló gyümölcs volt.

IRÁNY A KÉTFOKOS VÍZ!
Leányfaluról a budakalászi tóhoz mentem, ahol a Szentendre VSE –
SzentendreGym küzdõsportos (Thaibox, Krav Maga) „õrültjei” vidám
tóba csobbanást rendeztek az óév elbúcsúztatása alkalmából délután
háromkor. A parton álló hozzátartozók és ismerõsök ovációja közepette
hatan-nyolcan rohantak be a mintegy kétfokos vízbe! Úsztak is, fröcsköltek is, volt, aki súlyzózott a derékig érõ vízben, majd taps kíséretében kijöttek – idekint forró tea, forralt bor és meleg fürdõköpeny
várta õket! Nagy „show” volt ez is!
Úgy tudjuk, mindkét esemény tradicionális lesz... 2012 szilveszterén
megnézzük!
GERLAI P.

Kölyök Party a V8-ban
Az iskolások és az idõsebb korosztály gyõztesei (a legjobb szentendreiek eredményét is közöljük):
Alsós I. fiú: 1. hely Kidd B. (HÜSI SC), 3. hely Jónás Á. (Szentendre)
Alsós II. fiú: 1. hely Kovács G. Kõbánya SC, 2. hely Schmid B.
(Szentendre)
Alsós II. leány: 1. hely Breznyán A. (HÜSI SC)
Ifi (nõk): 1. hely Pásztor F. (HÜSI SC)
Ifi (férfiak): 1. hely Pásztor D. (HÜSI SC)
Felnõtt (férfiak): 1. hely Túróczi B. (Szentendre SI)

G. P.

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

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net
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Vidám hangulatú kölyök partit rendeztek szilveszter este a V8 uszoda
területén lévõ Vízipók játszóházban. A rendezvényen, többek között,
Wii játék (a Virtuális Sportjáték és Szabadidõ Egyesület rendezésében),
táncverseny, vetélkedõ, játékos programok szórakoztatták a gyerekeket
két óvónõ társaságában. Éjfélkor a gyermekek kölyökpezsgõvel, trombitával, konfetti esõvel búcsúztatták az óévet. Aki elfáradt a sok prog-

