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Gálity Vojiszláv

11. oldal

Sebestyén Márta

23. oldal

Novodomszky Éva

25. oldal

Pistyur Imre

24. oldal

Megújult a Fő téri betlehem
2007 óta díszíti adventi időszakban városunk központját az
ostorfából ácsolt pajta – benne Mária, József, a hírt hozó angyal,
a Kisjézus és a szalmaállatok. Sajnos tavaly már nemcsak a
Kisjézust vitték el illetéktelenek, hanem az egyik bárányt és az
ökröt is. A betlehem készítői, Papp Kornélia és Kertész József
sok lelkes segítő közreműködésével pótolták a hiányzó állatokat
és felújították a régieket.
13. oldal

Szentendre jövőjéről is tárgyaltak
Varga Mihály, IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter, a
kormány országjáró körútja során, Szentendrére látogatott.
Beszélt az adósságrendezés sarkalatos pontjairól, valamint
a kormány terveiről. Az eseményen részt vett dr. Dietz Ferenc
polgármester és Hadházy Sándor országgyűlési képviselő.
A rendezvény után a felújított Fő tér 12. szám alatti vendégházban szűk körben tárgyaltak Szentendre lehetőségeiről, beruházásokról, jövőbeni tervekről.

Áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag, békés, boldog
új esztendőt kívánok Önöknek!
dr. Dietz Ferenc
Szentendre polgármestere
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SOS
104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941
105 Tűzoltóság
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018
107 Rendőrség (26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 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
Tourinform Szentendre (26) 317 965
Közterület felügyelet munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16
Polgárőrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg. szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése „Pest Megye Építészeti Nívódíja” pályázat
„Lakóépületek” kategóriája díját 2012-ben egy szentendrei épület kapta. A Szentendre,
Anna köz 6. számú öko(logikus) lakóépület megvalósításáért Szekeres Tamás építtetőnek,
építészeti terveiért Bártfai-Szabó Gábor okleveles építészmérnöknek, kivitelezéséért Sóti
Péternek adományozták a rangos elismerést.
A díjnyertes házat a következő lapszámban részletesen bemutatjuk.

Megállapodás született a Dumtsa Jenő utca elején található csobogó átalakításáról.
A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek

Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Hétköznap ügyelet este 8-tól reggel 8-ig,
ügyeleti díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél),
Dózsa Gy. út 1., 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u.4., 310-487
szerdán Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u.11., 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u.10., 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Attila u.23., 319-354
Dec. 24-én hétfőn a Szent Endre Gyógyszertár
ZÁRVA a többi gyógyszertár szombati munkarend
szerint üzemel ügyeletes az Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél)
Dec. 25-én kedden a Szent Endre Gyógyszertár 8-13ig nyitva, utána ügyeletes. A többi gyógyszertár
ZÁRVA.
Dec. 26-án szerdán a Pismány Gyógyszertár 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes. A többi gyógyszertár ZÁRVA.
Dec. 31-én hétfőn a gyógyszertárak szombati munkarend szerint üzemelnek ügyeletes az Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Szombat-vasárnapi ügyelet
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva, utána ügyelet másnap reggel 8ig. ÜGYELETI Díj 380 Ft
Dec.1-2. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy.u. 1. Tel: 500-248
Dec. 8. szombat Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.
11. Tel: 505-779
Dec. 9. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-igy nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.
11.Tel: 505-779
Dec. 15-16. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u.23. Tel: 319-354
Dec. 22-23. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel:310-868
Dec.29-30. Vasvári Patika Sas u.10. Tel: 312-825
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 Állatvédő Egyesület 06 20 571 6502
Gyepmester 06 20 931 6948
Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Lapzárta után...
• December 12-én a Világgazdaság „Önkormányzatok 2013 – A nagy változások
éve” címmel konferenciát rendezett. A
kerekasztal beszélgetésen részt vett Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára, Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke, helyettes államtitkárok, önkormányzati szövetségek vezetői. Szentendre polgármestere köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a lakosság nem az érdekli, hogy ki
az intézmény tulajdonosa, hanem a közszolgáltatás minőségével. Így felelősen,
átgondoltan és tudatosan meg kell
teremteni az önkormányzat és a közfeladat-ellátás stabilitását.

• Dél-Koreai polgármesterek és tisztviselők a Polgármesteri Hivatalban. A küldöttség érdeklődéssel hallgatta a
polgármester előadását, majd megtekintették a város főbb nevezetességeit.
• A Széll Kálmán Alapítvány éves záró
vacsorája előtt dr. Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, ezt követően
közel kétszázan ültek asztalhoz a meghívottak, akik között Szentendre polgármestere is jelen volt. Mint mondta, fontos
a város fejlődésének szempontjából a
kapcsolati tőke ápolása, a személyes
kapcsolattartás és partnerség.

Híreink folytatása:
www.szentendreihirek.hu
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A polgármester programja

December 14.
09.00 PMMI-PMK átvétel, aláírás
10.00 Iskolák átadása, aláírás
13.00 TÖOSZ Pest megyei elnökségi ülés
14.30 Polgármester fogadónapja
16.30 Dumtsa Jenő emléktábla
koszorúzása
19.00 Hámori Angelika koncert a Városházán
December 16.
16.00 Adventi gyertyagyújtás a Fő téren

Csatlakozzon Ön is Szentendre Város Kulturális és Turisztikai intézményeinek
kezdeményezéséhez, és ajándékozzon új vagy szép állapotú játékot,
könyvet, használati- és dísztárgyat a városban élő rászoruló gyermekek számára.
Ha pedig napi bevásárlását intézi, tegyen eggyel több tartós élelmiszert kosarába,
hogy azt is eljuttathassuk a Máltai Szeretetszolgálat és a Szentendrei Karitasz
segítségével a szűkölködő családoknak!

Az adománygyűjtés helye és ideje:
A Szeretet Háza, Fő tér
H-CS: 13:00-17:00, P-V: 10:00-18:00
december 23-ig

Különböző stílusban feldíszített fenyőfák idézik fel egykori karácsonyok
hangulatát a Bogdányi út Bercsényi utca sarkán álló Hubay-ház
Karácsony Szalonjában. A fákon a századforduló klasszikus díszei,
az 50-es 60-as években divatos zsenília-üvegkombinációi, az irizáló
fenyőtobozok vagy a „szemes” karácsonyfadíszek érzékeltetik az
ünnepi hangulatot koronként. Nemcsak a kiállításban gyönyörködhetünk, de megannyi különleges dísz közül választhatunk a polcokról.

December 17.
09.30 URBACT Információs Nap
14.00 Vezetői értekezlet
18.00 Kistérségi polgármesterekkel a megszűnő kistérség eredményeinek értékelése
December 18.
09.30 Városstratégiai egyeztetés
15.00 Nemzetiségi önkormányzatok
elnökeivel megbeszélés
16.00 Angyalmamák rendezvény
a Városháza dísztermében
December 19.
09.00 Corvinus Egyetem munkatársával
egyeztetés
11.00 „Kötődések”-díj átvétele
a Skanzenben
14.00 TV Szentendrében interjú
December 20.
13.30 Családsegítő szolgálat alakuló ülés
14.30 Vietnámi küldöttség fogadása
December 23.
16.00 Adventi gyertyagyújtás a Fő téren
Január 7.
14.00 Vezetői értekezlet
Január 6.
18.00 Újévi koncert és Mecénás-díj átadása
a Városháza dísztermében
Január 8.
09.00 Stratégiai egyeztetés
Január 10.
09.00 Állampolgári eskütétel

Olvasson QR-kóddal! Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink
melletti QR-kódokat! Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre
kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a városi hírportálon.

OLVASSON SZENTENDREI HÍREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora.. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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Testületi hírek

Városi ügyfélszolgálati hírek

vábbra is várják a lakosság észrevételeit
és igyekeznek minden tájékoztatást megadni.
Szeretnénk ebben a rendszeres rovatban bemutatni az ügyfélszolgálat és
azon keresztül a városi menedzsment
munkáját, tájékoztatást adni a lakosságot leginkább érintő helyi rendeletekről,
ügyekről, ügyintézésük módjáról, az
azzal kapcsolatos tudnivalókról.

Ügyfélszolgálati irodánk
nyitvatartási ideje:
H: 8–20.00;
K-Sz-Cs: 8–16.00;
P: 8–12.00.
December 15-én szombati napon
irodánk pénteki nyitva tartás szerint
várja a megkereséseket.
December 27-28. napokon az iroda
zárva lesz, az első nyitvatartási nap
2013. január 2. szerdai nap lesz.
Hétvégente és az ünnepek alatt telefonos ügyeletet tartunk, itt elsősorban városüzemeltetéssel,
közterületekkel
kapcsolatos bejelentéseket várunk a
26 /300-407 telefonszámon.
Decembertől a Volán járatai mellett a
Homm Kft. is végzi a helyi buszközlekedést. A járatok indulási ideje is megváltozott. Kérjük, tájékozódjanak a pontos
menetrendről. A változásokra gazdasági
szükségszerűségből került sor, igyekeztünk a lehető legjobb megoldásokat
megtalálni, és a közben érkezett lakossági jelzések alapján is újabb módosítások történtek.
Az önkormányzati kezelésű utakon a
VSZ Zrt. végzi a hóeltakarítást négy
munkagéppel. A cég hóügyeletet tart
fenn, probléma esetén az alábbi telefonszámon kérhetnek információkat, segítséget: (20) 320-7216.

U°~°á? uÉÄwÉz? öÄwÉàà ~tÜöváÉÇçà
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Szentendre, Dunakorzó 18.
tel: 26 / 300 – 407
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Munkába ált az új gazdasági
alpolgármester

Megoldás a buszbérletesek
számára!
Rengeteg lakossági észrevétel érkezett,
mely a buszközlekedés változásával kapcsolatosan arra hívta fel a figyelmet, hogy
a két szolgáltató a helyi, illetve a helyközi
járatok tekintetében nem tudja elfogadni
egymás bérletét. A www.szentendreihirek.hu honlapon sok olyan információt
osztott meg a városvezetéssel a lakosság,
amelyet ezúton is nagyon köszönnek. Nagyon várják továbbra is a lakosság észrevételeit, hiszen a szentendrei vezetésének
érdeke az, hogy ez az átállás a lehető legkevesebb gondot okozzon mindenkinek.
Dr. Török Balázs alpolgármesterhez tartozik a téma, aki azóta is folyamatosan a tárgyal a két szolgáltatóval (Homm Kft.,
Volánbusz Zrt.) arról, hogy a lehető leghamarabb átjárhatóak legyenek a helyi és a
helyközi járatok.
Kiemelt érdek, hogy a lakosság a legkisebb kellemetlenségtől is mentesüljön
addig is, ameddig a tárgyalások le nem zárulnak, ezért a testület úgy határozott,
hogy kompenzálja az esetleges hátrányokat. Alpolgármestert felkérték, hogy folytassa az egyeztetéseket a Pilisszentlászlói
és a Dömörkapui helyközi járatokról, hogy
a helyi bérletek is elfogadásra kerülhessenek. Ennek megfelelően december 1-jétől
január 31-ig költségtérítési rendszert fogadott el a testület, melyben kb. 800 000 forintot különítettek el az átmeneti időszak
hátrányainak kompenzálására.
Ennek lényege, hogy aki helyi bérlettel
rendelkezik, de bármilyen okból helyközi
járattal kényszerül utazni több mint 10
alkalommal, az a bruttó jegyár 70%-át
visszaigényelheti. A részletekről a
www.szentendre.hu oldalon tájékozódhatnak. A lakos a Városi Ügyfélszolgálat (Dunakorzó 18.) révén kaphatja meg a neki
járó összeget. A jogosultság igazolásához
a lakosnak a Városi Ügyfélszolgálaton be
kell mutatnia személyigazolványát és lakcímkártyáját, az elszámolni kívánt helyközi
menetjegyeket és az elszámolni kívánt
helyközi menetjegyek igénybevételi időszakára vonatkozó helyi bérletét.
Az észrevételek alapján a menetrendben
is változtatások történtek, melyet megtalálhatnak a www.szentendre.hu, illetve a
www.szentendreihirek.hu honlapon. To-

Budai Otília letette az esküt, és december
1-jétől a város gazdasági alpolgármesteri
funkcióját látja el. Eddig Pécs megyei jogú
város teljes közpénzgazdálkodásáért felelt, tehát megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy Polányi
Sándor reorganizációs alpolgármester
által felállított gazdasági rendszert hatékonyan, a város és annak fejlődésének javát
szolgálva működtesse. Budai Otília feladata lesz a város teljes összközpénzgazdálkodásának felügyelete, irányítása,
a reorganizáció által kialakított rendszer
hosszú távú működtetése. Szeretnénk elérni, hogy ez a funkció is ciklusokon átívelő, a jegyzőéhez hasonló szakmai
feladatkör legyen. Nem politikai, hanem
szigorúan szakmai feladatról van szó, a
pályáztatás és a kiválasztás is ez alapján
történt. A városvezetés bízik benne, hogy
Budai Otília szakmai tudása hasznos lesz
a város számára, és a megteremtett gazdasági stabilitást hosszú távon fenn tudja
majd tartani.

Elkezdődött a pismányi
és hegyvidéki csatornázás
előkészítése
A megszűnő Vízközmű társulattól a
kormányrendelet alapján kb. 73 millió forint kintlévőség hárul az önkormányzatra,
melyet a csatornázásban résztvevők adó
formájában fizethetnek be. Kérünk mindenkit, hogy akinek elmaradása áll fenn,
szíveskedjen rendezni, és köszönjük
azoknak, akik befizették az összeget.
A csatornázásról minden aktuális
információ megtalálható a város beruházási honlapján, a www.szentendre
1000ev.hu honlapon. Reméljük, hogy
ezzel a fejlesztéssel újabb hatalmas infrastrukturális színvonal-emelkedés törtéSzentendrén.

Energiastratégiát készít a város
A képviselő-testület felkérte Szabó Zoltán
energetikust a város energiastratégiájának
kidolgozására. Ez a gát-, illetve a csatornázás-pályázaton kívül a harmadik olyan
beruházás, mely szükségszerű a város infrastrukturális fejlődése szempontjából.
Mind a város oktatási intézményei (iskolák, óvodák), mind pedig az egyéb közintézmények energiakorszerűsítése elengedhetetlen a pedagógusok, a gyermekek,
valamint a város szolgálatában dolgozók
megfelelő körülményeinek megteremtése
érdekében.
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A mobilfal befogadó szerkezetét szerelik
Az előzetes ütemtervnek megfelelően
épül a gát a hideg idő ellenére is, azonban 2012. december 21. és 2013. január
7. között szünetelnek a munkálatok. A
munkaterület őrzését biztosítja a kivitelező, de kérünk mindenkit, hogy ne lépjen be az építési területre a baleset
elkerülése érdekében!
A mobil árvízvédelmi fal kialakítása is elkezdődött december 6-án, amikor a 6-os
szakasz elkészült résfalába elkezdték
beépíteni a fal elemeit befogadó szerkezeteket. Ezt a munkát az IBS (a mobil árvízvédelmi falat szállító cég) egyik német
mérnöke ellenőrizte, ugyanis az építőipari szabványokhoz képest rendkívül
precíz munkát kell végezni, hiszen a mobilfal esetében mindössze 2 milliméter elhelyezésbeli és maximum 1 fok szögbeli
eltérés lehet az egyes elemek beépítésénél. Ennek a kivitelező munkája kitűnően megfelelt, ugyanis geodéziai

méréssel igazolták a munka minőségét,
és jóval tűréshatáron belüli eredmények
születtek. Az igazoló jegyzőkönyvek hitelesítését követően elkezdődhet a talplemezek bebetonozása.
Időközben a 8-as szakaszon – azaz a
volt révház és a jachtkikötő között – viszszaadták a forgalomnak a kerékpárutat,
ugyanis a mellvédfal kialakításának munkálatai véget értek, a jövő évre már csak
a zárókövek felhelyezése maradt, valamint a kerékpárút burkolatának helyreállítása.
A következő időszakban várható munkák
• az IBS (a mobil árvízvédelmi fal szállítója) munkatársainak közreműködésével
a mobilfal befogadó szerkezeteinek beépítése az elkészült résfalba
• 8-as szakasz: a karbantartó út végleges
kialakítása és a jachtkikötőnél feljáróépítés, a volt révháznál pedig a végleges
lépcső kiépítése

• 7-es szakasz: a végleges fal kialakításához szükséges munkák zajlanak, a töltést jövőre építik vissza
• 6-os szakasz: folyamatosan építik a
résfalat a Péter-Pál utca irányába.

A gátépítéssel kapcsolatban
minden fontos információ
megtalálható a
WWW.SZENTENDRE1000EV.HU
honlapon!

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Megnyugtató megoldás a mobilgát elemeinek tárolására
A képviselő-testület döntése értelmében – mivel az eredetileg tervezett helyszínre nem lehet csarnokot építeni – a VSZ Zrt.
telephelyén történik a mobilelemek tárolása. A testület felkérte Kroó József vezérigazgatót, hogy az építkezés előkészítését
haladéktalanul kezdje meg. A csarnok építése a pályázat része, az EU 100%-osan támogatja, tehát a városnak egy forintjába
sem kerül. Kritérium, hogy a teljes körű biztonság érdekében öt kilométeren belül kell felépíteni.

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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Rendőrségi hírek
Két halálos baleset Szentendrén
Szentendre illetékességi területén is
számtalan közlekedési baleset történt, és
ezek a balesetek sajnos nem csak anyagi
kárral, hanem sokszor személyi sérüléssel
is járnak – jelentette a Szentendrei Rendőrkapitányság.
Szentendre területén a rossz idő bekövetkeztével összesen 22 olyan baleset történt, amelyben személyi sérülés történt.
Kettő halálos kimenetelű volt.
Az esetek felében a gyorshajtás volt az ok,
ezt követte az elsőbbségi jog meg nem
adása, de elöl van az okok között az alkoholfogyasztás is.

Álrendőrök raboltak ki
idős embereket!
Szentendrén is előfordult, hogy magukat
rendőrnek kiadva jutottak be az elkövetők
az idős sértettekhez. November hónapban
két ilyen eset is történt – áll a Szentendrei
Rendőrkapitányság tájékoztatójában.
Először egy 91 éves, egyedül élő nénihez
csöngetett be két férfi, akik a kabátjuk alatt
egy olyan pólót viseltek, amin a RENDŐRSÉG felirat volt olvasható. Szerencsére
nem volt érték otthon, így a két férfi üres
kézzel távozott. Később azonban egy
újabb helyen próbálkoztak, ahol sajnos sikerrel is jártak. Egy 85 éves néni beengedte őket a lakásába, miután mindketten
rendőrnek adták ki magukat és rendőrjelvényt mutattak fel neki. Az idős hölgy figyelmét elterelve összesen 2 000 000 Ft
megtakarított készpénzt tulajdonítottak el
tőle.
Fontos tudni, hogy az egyenruhát viselő
rendőrök legfontosabb tartozékai az egyenruhán,– ami normál boltban nem vásárolható meg – az ötjegyű jelvényszám, amit a
rendőr köteles kívül hordania, látható helyen. Tehát, ha láthatósági mellény van rajta,
akkor a mellényen, de egyébként a kabáton,
jó időben, pedig a pólóján, illetve ingjén.
Ezen kívül fontos tartozék még a névtábla,
illetve a rendfokozat. Ezekről megismerhető, hogy az illető valóban rendőr, vagy
csak annak adja ki magát. Éppen ezért,
mert a teljes egyenruhát nehéz beszerezni,
az elkövetők többnyire civil ruhában érkeznek és egy könnyen beszerezhető „POLICE” vagy „RENDŐRSÉG” feliratú pólót
viselnek, valamint egy szintén könnyen beszerezhető rendőrjelvényt mutatnak fel.

Idősek vigyázat! Trükkös rablók!
A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy városunkban is új módszerrel elkövetett trükkös
lopás jelent meg. A módszer lényege a következő: két vagy több nő megszólítja az

idős, hazafelé tartó áldozatot, és felajánlják neki, hogy segítenek elintézni a közgyógyellátást, amihez egy 4 oldalas, hivatalosnak és eredetinek tűnő nyomtatványt
is kitöltetnek vele. Ennek során a legfontosabb adatokat megismerik, majd egy következő alkalommal – többnyire a nyugdíjak
megérkezésének időpontját követően –
megjelennek az idős, egyedül lakó sértettnél, és beszélgetést kezdeményeznek vele.
A lakásba bejutva különböző ürüggyel elterelik az idős áldozat figyelmét, és eközben eltulajdonítják a lakásban feltalálható
készpénzt.
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya ezúton kér mindenkit – különösen a nyugdíjas, idősebb és szépkorú
lakosságot –, hogy idegeneknek ne adják
ki személyes adataikat, minden esetben
győződjenek meg arról, hogy az ügyintézés hivatalos, és a legfontosabb, hogy idegeneket ne engedjenek be a lakásukba.

Veszélyes koszorúk a Skanzenből!
A szentendrei skanzen vezetősége azt kéri
mindazoktól, akik december elsején és
másodikán adventi koszorút készítettek a
skanzenben, hogy dobják ki azt, mert a felhasznált tiszafa elfogyasztva mérgező –
tájékoztatott közleményben a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Az intézmény vezetősége elnézést kért mindenkitől, és sajnálkozását fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy – virágkötészeti szakkönyvek alapján – a tiszafa ágait is felhasználták az adventi koszorúk készítéséhez. „A
tiszafa érintés során nem, csak akkor mérgez, ha valaki elfogyasztja a leveleit vagy a
magját” – hívták fel a figyelmet, hozzátéve,
hogy elővigyázatossági okokból azt kérik az
érintettektől, a kézműves foglalkozásokon
készített koszorúkat dobják ki.
A múzeum az említett hétvége látogatóit a
téli nyitvatartás ideje alatt felhasználható
jeggyel kárpótolja.

Lakossági felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrkapitányság számára az év vége mindig egy
fokozottan feszes szolgálatellátást igénylő
időszak. A hideg időjárási viszonyok megkövetelik tőlünk, hogy hatékonyan lépjünk
fel az utcáinkon, parkjainkban esetlegesen
előforduló kihűlések megelőzésére.
Közútjaink síkosak a közlekedés biztonságára is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.
Mindezek mellett a karácsonyi készülődés
és bevásárlás során, a területünkön megforduló tömegből is sajnos sokan válhatnak bűncselekmény áldozatává. Ennek
elkerülésére szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni.
• Az áruházak parkolóiban a gépjárművek
utasterében látható helyen ne hagyjanak
értéket!
• Bent az áruházakban, karácsonyi vásárokon a tömegben, pénztárcájukra, táskáikra fokozottan ügyeljenek!
• Amennyiben a karácsonyi, szilveszteri
időszakban otthonaikat elhagyják, azt jelezzék jó szomszédjaiknak, akik oda tudnak figyelni ingatlanjaikra, értékeikre.
• Szilveszter éjszaka a várható zajok miatt
kisállataikat helyezzék biztonságos helyre.
• Tűzijátékot csak a hivatalos értékesítőhelyeken vásároljanak, mivel azok biztonságos működése ellenőrzött.
• A téli sportok szerelmesei ügy válasszanak maguknak parkoló helyet, hogy mind
vagyon, mind közlekedés biztonság szempontjából megnyugtató legyen.
• Csak olyan befagyott nyílt vízfelületen
korcsolyázzanak, amelynek biztonságosságát szakhatóság hivatalosan is megállapította.
A Rendőrkapitányság természetesen az
ünnepi időszakban is folyamatosan elérhető, probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal.
Szentendre Rendőrkapitányság
26/233-310, szentendrerk@pest.police.hu
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Civil fórum Szentendrén
Szentendre Önkormányzata Civil Fórum néven rendezvényt tartott a
helyi és térségi civil- szervezetek részvételével. A fórumon a meghívott
előadók a civil közösségeket érintő kérdésekről kaptak átfogó tájékoztatást. A rendezvényt dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg,
megköszönte a civilek eddigi segítségét, és kijelentette, hogy számít
rájuk a továbbiakban is.

A civil törvény és a 2013. évi civil működési pályázatokról Bécsy Etelka, az Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
kormányfő-tanácsadója nyújtott információt. A Pest Megyei Civil Információs Centrumot pedig a centrum szakmai vezetője,
dr. Bóna Balázs mutatta be. A centrum a
Pest megyei civilszervezeteknek nyújt jogi,
pénzügyi, pályázati tanácsadást, régiós
rendezvényeket szervez, segíti együttműködésüket hazai és külföldi szervezetekkel. Dr. Bodó Márton, az Oktatásfejlesztési
és Kutató Intézet főtanácsadója pedig az
iskolai közösségi szolgálatról tartott előadást. A most középiskolát kezdő diákoknak már közösségi munkavégzést,
önkéntes munkát kell teljesíteniük ahhoz,
hogy érettségit kapjanak. A civilszervezeteknek a közösségi szolgálatban rejlő le-

hetőségeiről, az ehhez való kapcsolódásról kaptak információt a megjelentek. Ezt
követően a szentendrei Központi Ügyfélszolgálatról és a város civil stratégiájáról
tartott előadást dr. Török Balázs alpolgármester. Elmondta, hogy ennek a fórumnak
is az a célja, hogy a civilszervezeteknek információt nyújtsanak, segítséget és támogatásukat ajánlják fel a közös célok
elérése érdekében. Kérte, hogy bátran vegyék igénybe a Városháza segítségét, és
forduljanak kéréseikkel, kérdéseikkel a referenshez.
A fórumon kiosztották azt a kérdőívet,
amely szintén ezt a célt szolgálja: megismerni a városban működő civilszervezetek
igényeit, elvárásait, hogy ezt szem előtt
tartva tudja a Városháza alakítani tevékenységét.
Zárásként dr. Jászberényi József és Podoletz György tartott rövid tájékoztatást a
hamarosan nyitó Korközpontról.
A rendezvény a résztvevők ismerkedésével, beszélgetésével zárult.
Társadalmi kapcsolatok referens:
Kosztek Gabi, 06 26 503-393,
kosztek.gabi@ph.szentendre.hu

Korközponttal gazdagodik
Szentendre
A városban az ifjúság, a művészek, a
szociálisan rászorultak, a nagycsaládosok mellett kiemelt figyelmet szentelnek
az idősebb korosztály számára is. Nemrég indult el a Szeniorok Szentendrei
Akadémiája, most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A Szentendre Korközpont létrehozásával a város újabb
lépést tett a nyugdíjasok, idősek felé,
akiknek Szentendre sokat köszönhet,
hiszen anélkül a múlt nélkül, melyet ők
teremtettek meg, nem lenne jelene sem
a városnak, és jövőt sem tervezhetnénk
együtt most új stratégiával.
A korközpont feladatai:
Szentendrei Korközpont ügyfélszolgálat
a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatt;
Szentendrei Szeniorok Akadémiája,
SZESZA; Szentendrei Szeniorok Iskolája, SZESZI; szociális térkép készítése.

Pályázatok
A Város Szolgáltató Zrt. (Szabadkai u. 9.) pályázatot hirdet gondnoksági divízióvezető állás betöltésére
A gondnoksági divízióvezető feladatai elsősorban a város tulajdonában lévő épületekben a portaszolgálat, valamint a takarítói feladatok koordinálása,
az épületek üzemeltetése, közművek nyilvántartása, ingatlanfenntartói divízióvezetővel való kapcsolattartás.
A munkakör betöltésének feltételei: felsőfokú iskolai végzettség, menedzser munkakörben szerzett tapasztalat, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel. A pályázatnak tartalmaznia kell: iskolai és egyéb szakképesítések másolatát, motivációs levelet, díjazásra vonatkozó elképzeléseket. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakmai
gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt
vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.
További felvilágosítás: (26) 501-021, Kroó József vezérigazgató. Benyújtási határidő: december 19.
A benyújtás helye, módja: Polgármesteri Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3., I. emelet központi iktató, személyesen vagy postai úton zárt borítékban. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Városi Szolgáltató Zrt. „gondnoksági divízióvezető pályázat”.

A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet jogi előadói feladatok ellátására
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Office, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, állam és jogtudomány egyetemi végzettség.
A jelentkezéshez csatolni kell: szakmai önéletrajzot; motivációs levelet; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; iskolai és egyéb szakképesítések másolatát; nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör határozott időre, legfeljebb 2014. január 13-ig szól, próbaidő 6 hónap
A pályázatot december 20-ig lehet benyújtani zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) „jogi előadó” jeligével ellátva. Szakmai információ: dr. Dóka Zsolt irodavezető, 503-308, doka@ph.szentendre.hu

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló eladó ingatlanok
Hrsz.
4057
2333/2/B/1
4416/2; 4416/2/A;
4416/2/B

Cím
Jázmin u. 15.
Fő tér. 14.
Ady u. 20.

Terület

Irányár

654 m2 + felépítmény 62 m2
85,24 m2
1700 m2 + felépítmények
208 m2, 49 m2

15.100.000 Lke-SP3 Kertvárosias lakóterület
21.700.00
Lakóövezeti lakás
47.700.000 Vt-2-Vegyes terület

Érdeklődni lehet a 06/26-503-377; 06/26-503-351-es telefonszámokon

Övezeti besorolás
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Vigyázat! A csendes gyilkos mindenkit fenyeget!
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási
baleset, amely sok esetben a nem megfelelő műszaki állapotú
vagy helytelenül használt tüzelőberendezések miatt halálesettel
végződik.
A szén-monoxid-mérgezést leggyakrabban a nem megfelelő
műszaki állapotú vagy a helytelenül használt tüzelőberendezés,
kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz
vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán okozza. A mérgezés
akkor alakul ki, ha szénvegyületek tökéletlen égése során képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a
lakótérbe kerül, és a helyiségben tartózkodók belélegzik, és a
mérges gáz a tüdőn át a vérbe kerül, és megakadályozza az oxigénfelvételt. A szén-monoxid már rendkívül alacsony koncentrációban mérgező. Ha a koncentrációja eléri az egy százalékot a
levegőben, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál.
Minden fűtési szezon előtt szakemberekkel ellenőriztetni kell
a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a kémények műszaki állapotát, karbantartottságát, továbbá rendszeresen szellőztetni kell.
A védekezés egyik legfontosabb biztosítéka a sípoló jelzéseket
adó, pár ezer forintba kerülő szén-monoxid-érzékelő.

Idén el kell költeni a SZÉP kártyán lévő
2011-es pénzt!
Fejenként átlag 43 ezer forintot kell az érintett kártyabirtokosoknak elkölteniük év végéig a Szép-kártyájukról, mert a 2011-ben
a kártyára utalt összegek már csak az idén használhatók fel.
A 2011-ben utalt pénzek elvesznek, ha 2012 végig nem költik el.
A 2011-es pénzt csak szállásdíjfizetésre lehet felhasználni, hiszen
induláskor csak ez az egy számla volt a Szép-kártyán. Arra azonban fölhívjuk a figyelmet, hogy csak elkölteni kell idén a tavalyi
pénzt, utazni nem muszáj 2012-ben! Tehát úgy is lenullázhatják
az egyenleget, hogy előre foglalnak szállást – akár jövő húsvétra!

Ne hagyjuk megfagyni a háziállatokat!
Ha zord hidegre fordul az időjárás, az utcán lévő emberek mellett
ilyenkor a szabadban sétáltatott, a kinn tartott állatokra is oda kell
figyelnünk. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsaival és egy
kis odafigyeléssel elkerülhető a házi kedvencek, a szabadban élő
állatok éhezése, fagyása.
A nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell
cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem
csökken le kedvenceink mozgásigénye. Minden nap szánjunk
időt a velük való sétára, játékra. Az utcákon sok kóbor állat kószál.
Aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet.

Kedvencek karácsonyra
Az adventi vásárlási dömpingben sokan szeretteik számára élő
állatok megvásárlását tervezik. Az újdonsült állattartók gyakran
nem tudják, hogy az állattartás időt, pénzt és megfelelő tartási helyet igényel. Az ünnep utáni szürke hétköznapokban a növekvő,
táplálást és időráfordítást igénylő állat számukra csak nyűg lesz.
Gyakori, hogy az ajándékba kapott állatok a rossz körülmények
miatt elpusztulnak. Sokan a gyorsan megunt állatoktól ilyen-olyan
módon szabadulni akarnak.
Ünnepekkor se feledkezzünk meg a felelős állattartás fontosságáról! Ne vásároljon átgondolatlanul élő állatot senkinek, hiszen
nem tudhatjuk, hogy az érezni-szenvedni képes élőlény igazi
öröm lesz-e a megajándékozott számára! A felelős „előre gondolkodással" az állatok sem fognak majd szenvedni! Élő állat helyett van ajándékozási alternatíva: egy plüss maci vagy egy szép
emléktárgy is okozhat örömteli pillanatokat a karácsony ünnepén,
hiszen az ajándéknál sokkal fontosabb, hogy szeretetből és jó
szándékból cselekedjünk.
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Csak férfiaknak – andrológiai rendelés Szentendrén
Létezik ma már egy olyan szakrendelés a
szentendrei Szakorvosi Rendelőben, amelyet kimondottan a férfiak számára hoztak
létre. Dr. Erdei Edit PhD. urológus, andrológus szakorvos, mikrosebész hétfő délutánonként fogadja a betegeket. Az OEP
által támogatott ingyenes andrológiai rendeléshez nem szükséges beutaló.
Az andrológiát nevezhetjük férfigyógyászatnak, hiszen a férfi meddőséggel és
klimaxszal, fogamzásgátlással és a szexuális élet zavaraival foglalkozik. Ez a szak
az urológia területéből nőtt ki, amelyhez a
húgyivarszerv betegségei tartoznak. Az
andrológia fiatal tudományterület, csak
1976-ban intézményesítették. A különböző
vizsgálati módszerek fejlődése nyomán
azóta nagy áttörés ment végbe benne. Az
emberek tudatába sajnos még nem épült
be igazán.
Kik keresik fel az andrológust?
A legtöbben azok, akik gyermeket szeretnének, de nem sikerül, vagy ha zavarok jelentkeznek a szexuális életükben.
Mindkettő olyannyira az élet intim részei,
hogyan sikerül leküzdeni a pacienseknek
a gátlásaikat?
Valóban, nehezen szánják rá magukat a
férfiak, hogy eljöjjenek a rendelésre, de
érezhetően javult a helyzet mára. Sokat
segítettek a gyógyszergyáraknak az elmúlt
évek alatt megjelentetett felvilágosító plakátjai és az anonim telefonálási lehetőségek. Az intimitás megőrzése érdekében a
vizsgálat külön helyiségben, az orvossal
kettesben történik.
Beszéljünk először a meddőségről!
A fejlett országokban átlagosan a párok
15%-a tekinthető meddőnek. A meddőség
csak párban értékelhető probléma, tehát
fontos, hogy először együtt jöjjenek el. A

Mire jó a só?
A sóbarlangok gyógyhatásának felismerés
sokáig háttérbe szorult a széles körben alkalmazott sófürdő és fürdősó terápiás felhasználása mögött. Iga, nem mindenütt.
Ma már leginkább csak az antikváriumok
polcain várakoznak azok a kelet-európai
országimázs könyvek, amelyekben az
Egészség fejezet egy-egy színes fotója
szinte kötelezően a lengyel, szlovák,
román, ukrán stb. sóbányáiban berendezett terápiás környezetben mutatja az ott
gyógyulókat. Kelet-Európában ugyanis
már az ötvenes évekről kezdve elkezdték
kiaknázni a sókamrák gyógyhatását –
Nyugar-Európában a természetes környezetben létrehozott mesterséges sóbarlan-

–, a túlhajszolt életmód, a stressz, az alkohol, a dohányzás, a drogok, az éjszakázás mind-mind kimutatható károsodást
okoznak a férfiaknál.
Milyen vizsgálati lehetőségek állnak a
meddőség vizsgálatára?
A kikérdezés után fizikális vizsgálat következik, majd spermaanalízis és mikrobiológiai tesztek. Ezeken felül még az
ultrahangos vizsgálatot és a hormonvizsgálatot is végzünk. Amennyiben szükséges, további, ún. „mélyebb” vizsgálatokra
is sor kerülhet, pl. genetikai vizsgálatra.
Dr. Erdei Edit

legújabb statisztikák szerint a férfi ugyanolyan arányban felelős az elmaradt gyermekáldásért, mint a nő. Bár a meddőség
és a szexuális aktivitás között összefüggés
van, tévhit azonban az, hogy a nagyon
aktív szexuális életet élő férfiaknál a meddőség nem fordulhat elő.
Melyek a férfi meddőség ismert előidézői?
Bármilyen kórokozó által okozott – általános és szexuális úton terjedő – gyulladás.
Nem lehet eleget hangsúlyozni a higiéne
szerepét ezen a területen is: férfiaknál a
toalett előtt is fontos a kézmosás! Szexuális kapcsolat esetén a kórokozók az esetek többségében átkerülnek a másik fél
szervezetébe, emiatt nevezik ezt pingpong fertőzésnek. A felfázás is kiváltó ok
lehet. A fejlődési rendellenességek is
okozhatnak meddőséget, pl. a hereleszállási zavar. Egyes gyulladások – például a
mumpsz, vagyis a „fültőmirigy” gyulladás
is maradandó károsodást okozhat e téren.
Gyakori ok a herevisszértágulat fennállása, de szerepet játszhatnak genetikai
okok is. Nagy szerepük van a környezeti
tényezőknek is. A modern élet rekvizítumai
– például a vibrációt keltő mobiltelefonok
gok kiépítése intenzívebben csak a múlt
század végén kezdődött. Azóta nemcsak
a bányákban, de a rendelőintézetekben,
lakásokban kiépített sóbarlangok, sótermek, sószobák is sokfelé elterjedtek, légúti
gyógyhatásuk világszerte ismert. Ezekben
a terekben a kősót vagy a tengeri sót, ritkább esetben a Holt-tengeri sót a padlóra
és a falakra viszik föl, némely helyiség
egyenesen a cseppkőbarlangokra emlékeztet. Magyarországon is egyre elterjedtebb, hogy a terápiára az úgynevezett
Himalája-sót használják (amelyet a valóságban a pakisztáni sóvidéken, a Himalája
lábainál bányásznak), a sóból „kisütik” a
nedvességet, mikronnyi szemcsékre őrlik,
így juttatják porlasztva a levegőbe. Ez a
„száraz” módszer a természetes sóbányákhoz hasonló klímát hoz létre. A só-

Az andrológia másik fő területeként jelölte
meg az erekciós problémákat. Véleménye
szerint mi okozza ezeket?
Az ötven éven felüli férfiak 50-60%-nál jelentkeznek ezek a gondok kisebb-nagyobb
mértékben. A pszichés okok nagy szerepet játszanak ebben – elsősorban a mindenhol való megfelelési kényszer. A fizikai
indokot főleg az erek rossz vagy nem kielégítő állapota jelenti. A merevedési problémák sok esetben a szív-és érrendszer
betegségét is előre jelzik, hiszen az igen
vékony erekben előbb jelenik meg a probléma. A táplálkozás és az életmód is igen
nagy szerepet játszik ebben, az elhízás és
az anyagcsere zavarai is okozhatnak ilyen
gondokat. Ugyanakkor hormonális oka is
lehet.
Mit tud javasolni azoknak a férfiaknak,
akiknek hasonló panaszai vannak?
Csak bátorítani tudom őket, hogy már a
legkisebb problémánál forduljanak szakorvoshoz. Általában, szerencsés lenne 40
éves kor felett évente szűrővizsgálatra
menni.
Rappai Zsuzsa
A cikk hosszabb változata
a szentendreihirek.hu portálon
olvasható

barlangok és a különféle sókuckók ma már
természetesen a különböző fény- és hangterápiák eredményeit is felhasználják, így
jóval összetettebb hatás elérésére képesek, mint a puszta inhaláláson alapuló
egykori technikák.
MJ
06 30 230 9508
facebook.com/sokucko
Pacsirta u. 2.
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Városunk egyházi vezetőit kértük fel, hogy néhány ünnepi gondolattal foglalják
össze, mit jelent számukra advent és karácsony.

A megtestesülés
ünnepe
Az ünneplés
Az ünneplés egyidős az emberiséggel, hozzátartozik az életünkhöz. Az ember a születést,
életének fontosabb eseményeit, a közösség életében előforduló kiemelt pillanatokat
megünnepelte. A vallásban az
ünnep fontos szerepet kapott.
Összehozta a közösséget, és
formálta azt. A vallási ünnep
azonban túlmutatott azon,
hogy egy emberi eseményre
emlékezzenek csupán. Az
ünnep egy kapcsolatról szól,
amely most teljesedik be. Öszszekapcsolja az Istent és a közösséget. Az ünnep, vallási
tekintetben, találkozást jelent
az Istennel.
Jézus születése
A zsidó vallási naptár kb. a
4000. évet, a görögök a 194.
olimpiát, a rómaiak városuk
alapításától a 748. évet számolták, amikor megszületett
Jézus. Három földrész és kultúra találkozásánál, Ázsia, Afrika és Európa fontos kereskedelmi pontján, Palesztinában, Betlehem városában történt ez a születés, amikor
Augusztus császár volt Rómának uralkodója, Quirinusz volt
Szíria helytartója, és Heródes
volt Palesztina királya. Tehát
egy meghatározott helyen és
időben volt Jézus születése.
Pontos dátumát nem ismerjük.
A 6. században egy római
tudós, Dionizius Exiguus számította ki Jézus születésének
évét. Kb. 6 évet tévedett.
Ő Róma alapításának 754.
évében határozta meg Jézus
születését. A mostani kutatások szerint ez a 748. évben történhetett, kb. 2018 évvel
ezelőtt. A keresztények a negyedik századtól kezdték megünnepelni, amikor véget ért a
keresztényüldözés. December
25. pedig egy pogány ünnepnek, a Nap születésének a
megkeresztelése.

Az angyali üdvözlet
A Szentírás bőven szól Jézus
származásáról. Lukács evangélista – aki a pogányságból
megtért keresztényeknek írta
az evangéliumot –, arra ad magyarázatot, hogy Jézus milyen
értelemben Fia Istennek. Talán
csak úgy, mint mi valamenynyien, akiknek szintén Atyánk
az Isten? Nem! Jézus esetében többről van szó. Az Isten
küldötte köszönti Máriát, aki
megijedve gondolkodik a
különleges
megszólításon:
„Üdvöz légy, kegyelemmel
tejes!” Az angyal így folytatta:
„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz, és fiat szülsz. Jézusnak
fogod hívni. Nagy lesz Ő: a
Magasságbelinek Fia.” „Hogyan történik meg ez, hiszen
férfit nem ismerek?” Az angyal
ezt válaszolta: „Szentlélek száll
rád, és a Magasságbeli ereje
borít el. Ezért a születendő
szent is Isten fia lesz.”
Ez az egyszülött Fiú, a második isteni személy, aki lényegét
tekintve azonos a világot teremtő Atyával. Ő az Atya akaratából és Lelkének erejével
Földünk egy bizonyos pontján,
történelmünk meghatározott
pillanatában Szűz Máriának,
mint édesanyának a testéből
emberi testet vett magára. Ezt
az eseményt nevezzük megtestesülésnek. Ezt ünnepeljük
karácsonykor.
Befejező gondolatok
Egy újságíró nemrégiben arról
kérdezett, hogy mit jelent
nekem, katolikus papnak, hogy
azt látom, hogy a karácsonyból
óriási üzletet csinálták. A multicégek minden évben fokozni
akarják a bevételüket, az emberek vásárlási lázban égnek,
és a fogyasztásban látják a
boldogságukat. Azt válaszoltam neki, hogy minden emberben megvan a szeretet érzése.
Ezt szeretnék ezen az ünnepen beteljesíteni. Ha ténylegesen ez motiválja az embert,
akkor rendben van. Ha csak
kötelességet teljesít lélek nél-

kül, ha csak üzletel a szeretettel, hogy én ezt kaptam tőle tavaly, akkor nekem idén is
hasonló értékű ajándékot kell
adnom, ha utálja ezt az egész
tortúrát, akkor nem ér az egész
semmit. De még a nem hívő is
vágyódik valamiféle béke és
szeretet iránt, és ez már egy
lépés a hit felé. Ha őszintén
próbálja ezt megteremteni,
akkor már közel jár a hit befogadásához.
Az Ige testté, gyöngeséggé
lett, hogy az emberek többé ne
féljenek Istentől. „Ne féljetek!”
– ismétlik a próféták és Jézus.
Az Ige apró, kiszolgáltatott
gyermek lett, megfeszített,
erőtlen ember Mária karjában,
hogy a szeretet oda-vissza
áramlása által közösségre lépjen velünk. „Emmanuel” – „velünk az Isten”.
A karácsony hite és egyáltalán
a hit nekem óriási ajándék.
Meghatározza az életemet,
megtaláltam ebben az életem
értelmét, boldogságát. Ezt kívánom mindenkinek.
Blanckenstein György
római katolikus plébános

Karácsonyi köszöntés
Szeretettel kívánok áldott karácsonyt, és békés, boldog
újesztendőt mindenkinek, aki
olvassa ezeket a sorokat. Lehetnek köztük, akiknek ez a karácsony egy a sok közül, olyan,
mint a többi. Nekik azt kívánom, találjanak rá az ünnep fényére, ne engedjék ezeket az
időket köznapivá lenni. Keressék és találják meg, aminek
igazán örülhetnek, ami fontos
és figyelemre méltó ezekben a
napokban – talán éppen az,
hogy adhatunk egymásnak valami jót.
De akadhatnak olyanok is,
akiknek rendkívüli ez a mostani
karácsony, mert valami lényeges dolog változott az életükben. Van ismerős, aki mostanában vesztette el állását, és
van olyan is, akinek el kellett
adnia a házát, mert nem tudta
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fizetni a részleteit, s most albérletben laknak. Másoknál
megszületett az első gyermek,
s ez lesz az első önálló családi
karácsonyuk, s van olyan is,
akinek pár hete lett új állása jó
fizetéssel és biztos megélhetéssel. De van olyan otthon is,
ahol pár napja halt meg a családfő, s nagyon fog hiányozni,
mert végleg üresen maradt a
helye. Sokféle élethelyzet
akad, amikor azt érezzük,
mintha megmozdult volna lábunk alatt a talaj.
Nekik, a változást megélőknek
azt kívánom, emlékezzenek,
hogy akit karácsonykor ünneplünk, az tegnap, ma és örökre
ugyanaz. Benne a szeretet jelent meg, éspedig az a szeretet, amely az új kezdetek felett
is hűségével őrködik. Őneki,
míg személyesen itt volt közöttünk, szívügye volt, hogy ami
elpiszkolódott, megtisztuljon,
és ami elveszett, azt megtalálják. Nem hitt az emberélet véglegesen elrontható voltában.
Ezért tiszteljük, ezért szeretjük
őt, s ezért ünnepeljük születése napját minden ünnepnél
nagyobb örömmel.
Vigyázzunk hát ezeknek az
időknek méltóságára! A szép
szokások teljenek meg igaz
szeretettel, s otthon a családi
békesség legyen a legfontosabb, ne pedig az, hogy
minden az elképzelhető legtökéletesebben sikerüljön, amiből
nem egyszer feszültségek vagy
éppen összeszólalkozások is
támadnak, elrontva az ünnepet.
Karácsony szent ünnepére készülve azt kívánom, hogy akiken nagy felelősség van,
hordozzák terheiket méltó
módon, hatalmuk és lehetőségeik féltése nélkül, tiszta
kezekkel intézve közös ügyeinket. Akiknek egyéni életútján
valami fontos dolog változott,
azoknak azt kívánom, tudjanak
lélekben felnőni életük új helyzetéhez, megértve, amit abban
a helyzetben meg kell érteniük,
s megtanulva, amit abban meg
kell tanulniuk. Mindnyájunknak
pedig azt kívánom, legyünk
egymásnak jobb embertestvérei, akik nem nehezítik és keserítik egymás életét, hanem
erőik szerint jó szándékkal javára vannak egymásnak.
Dr. P. Tóth Béla
református lelkész
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Békesség néktek!
„...és a földön békesség...”
Lk 1,14
A karácsonyi történet egyik legkülönösebb jelenetében hangzik el a békesség kívánása,
amely ismerősen cseng a keresztény ember számára. Isten
országának lakói az emberiség
történetének ebben az egyetlen pillanatában szinte kitörnek
a mennyország dimenziójából,
és láthatóvá válnak a teremtett
világban. Úgy tűnik, hogy
Jézus születésének örömét teljesen magukénak érzik, még
azt is gondolhatjuk, hogy a
Mennyei Atya kérte meg őket
arra, hogy mint angyalok –
egyben követek – e szavakkal
konferálják fel Fiának, a Megváltónak érkezését. Az időzítés, a hely és a megszólítottak
kiválasztása is lenyűgöző. A
betlehemi környéken éjszakai
sötétségben tanyázó pásztorok
hallhatják meg először az Isten
dicsőségétől ragyogó mennyei
seregek sokaságának üzenetét. Erre a hangra azóta is ki
vagyunk éhezve, amelyet kétezer év óta Jézusban, a Krisztust követő keresztény világban, egy gyülekezetben, családunk körében újra meg újra
megkaphatunk: a békesség
hangja. Mintha a mennyország
kincseiből ezt az egyik legdrágábbat hozták volna el mihozzánk – jól tudva, mire van
szükségünk, aminek bizony az
istentelen közegben híján vagyunk.
Karácsony ünnepének közeledtével elképzelhetetlen számomra, hogy ne engedjem át a
szívemen ennek a mondatnak
mindkét részét: „Dicsőség a
magasságban Istennek és a
földön békesség.” Téged is
erre a békességre hívlak.
A békesség nem történik meg
magától, hiszen a Gonosz sokszor ver éket ember és ember,
csoport és csoport, egyház és
egyház közé. Ezért hát a békességért tenni kell, amely
mindannyiunk személyes felelőssége az Úristen előtt. Mun-

káld a békességet városodban,
gyülekezetedben, családodban, a munkatársaid között!
Légy te a béke hírnöke, a békességre szólító hang angyali
módon. Karácsony ünnepén is
kezemet nyújtva kívánom szeretett városunk minden lakójának az angyalokkal együtt:
Legyen békesség köztünk mindenkor!
Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész

Az ünnep üzenete
Amikor néhány szóban jellemezni kell a karácsony ünnepét, gyakran halljuk azt, hogy a
karácsony a szeretet ünnepe,
a béke ünnepe, a család ünnepe… Ám, hogy mitől, vagy
jobban mondva Kitől lett ez a
nap valóban a szeretet, a béke
és a család ünnepe, már kevésbé érdekel bennünket. Úgy
érezzük, szeretetre, békére, a
család melegére feltétlenül
szükségünk van – Istenre kevésbé.
De vajon létezhet-e igaz szeretet, béke és biztonság Isten
nélkül? Ha csupán egyetlen
őszinte tekintetet vetünk az általunk „megteremtett” világra,
látni fogjuk, hogy ott, ahol nincs
Isten, a szeretet számító, a
béke felületes és felettébb ingatag, a biztonság melegét
adni hivatott közösség pedig
széthullásban van. Ugyanis a
szeretet, a béke és a közösség
adta biztonság ajándék. Csak
akkor értékes és igaz, ha
örökké tart – örökké tartót
pedig csak az Örökkévaló
adhat.
A karácsony üzenete tehát az,
hogy térjünk vissza az Isten
által teremtett világba. Ünnepeljük karácsonykor az Igaz
Szeretetet, az Igaz Békét, az
Igaz Közösséget – ünnepeljük
Jézus Krisztus Urunk és testvérünk, Istenünk és embertársunk megszületését. Ez az
ünnep megtanít bennünket
arra, a szeretet ott kezdődik,
hogy boldogságosabb adni
mint kapni; azt mondja nekünk:

„Ne féljetek! Én veletek vagyok
minden napon, a világ végezetéig” (Mt 28, 2O); elénk tárja a
világegyetem
legnagyobb
misztériumát és egyetlen esélyét, az egy Testben való örök
élet lehetőségét.
Ha ezt ünnepeljük karácsonykor, akkor az ismeretlen, néha
egyenesen ellenséges arcok is
ismerőssé, sőt barátságossá,
testvérivé lesznek a számunkra, és nem a kiközösítésnek, hanem a közösség építésének szelleme munkálkodik
majd bennünk. Mert immár
tudni fogjuk, hogy minden, ami
szent, jó, szép és igaz – bárhol
jelenjék meg a világban, és
akár csak részlegesen – az
egyedül szent, jó és emberszerető, szentjeiben csodálatos,
hűséges és igazságos Jézus
Krisztus Urunk arcának fényét
tükrözi.
Gálity Vojiszláv
szentendrei ortodox parochus

Isteni ajándék
Az emberek nagy része akkor
is küszködött. Várta a csodát, a
megígért szabadulást, életük
jobbra fordulását. Dolgoztak,
harcoltak, odaálltak vezetőik
mögé, különféle vallásos köntöst öltöttek magukra, de
semmi sem segített. Fásulttá
és közönyössé tette őket a
csalódások sora. Túl kell élni a
mai napot, hátha holnap másképpen lesz!
És akkor: „ az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal
pedig ezt mondta nekik: „Ne
féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a
jászolban”.
Ennyi csalódás után lehet még
valakinek hinni?
A pásztorok fásultságát legyőzte az angyali megjelenés
és szó. Ünnep volt a menny-
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ben és ünnep lehet a földön is.
Csak el kell indulni. Akiknek
eddig hittek, azok szépen beszéltek, volt elképzelésük a jövőről, rendelkeztek támogatókkal és hatalommal. Mégsem értek célt. Itt egy csecsemő van: sír, szülei gondoskodására szorul, születésének
körülményei nem túl fényes jövővel kecsegtetnek. Mégis
meglátták benne Jézus Krisztust, Isten fiát, az Üdvözítőt! Ők
voltak az elsők, akik Isten üzenetét meghallva legyőzték csalódottságukat és részesei
lettek a kibontakozó csodának.
Nem tudtak arról, hogy Jézus
Krisztus születésének célja
több mint 30 évvel később fog
lelepleződni, egy péntek délután, amikor keresztre feszítették egy Koponya-hegy nevű
helyen.
Aki ennyire fontos volt Istennek, akinek születését csodás
jelek kísérték, akihez annyi reményt fűztek, annak hogyan
lehet ilyen vége? Tévedés,
gyengeség, hiba…? Nem!
Szeretet, az Isten szeretete. A
bűnben, csalódásban, fásultságban, reménytelenségben
élők felé áradó szeretet. Isten
Báránya, aki magára veszi az
ember bűnének büntetését.
Megszületett és meghalt, hogy
mi élhessünk általa.
Jézus Krisztus mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Ez a
megnyugvás a megváltás isteni békéje. Az a tudat, hogy
örök biztonságban vagyok, és
senki sem veheti el ezt tőlem.
Mert Krisztus által részese vagyok a megbocsátásnak, örök
életnek és Isten áldásának. És
ezen az ünnepen ma is ugyanezt mondja: „Jöjjetek énhozzám…” Mondhatja, mert Isten
feltámasztotta őt a halálból.
Egyedül ő az, akiben megvan
a halált is legyőző szeretet hatalma. És ezen a karácsonyon
Ő akar megajándékozni bennünket.
Dani Zsolt
Szentendrei Baptista Gyüleke-
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Köszönet
a „Vasárnapi ebédért”
Idén lett 10 éves az a civil kezdeményezés
városunkban, melynek keretein belül családok, intézmények minden hétvégén
meleg étellel lepik meg a hajléktalanszálló
lakóit. Számunkra, akik a vasárnapi ebédet meleg otthonainkban költjük el, nehéz
elképzelni, milyen nagy ajándék egy-egy
tál forró leves, házilag sütött sütemény.
Sajnos ezen a téren is érzékelhető, hogy
mi is egyre nehezebben élünk; többen
mondták le az év folyamán segítségüket,
igaz, voltak, akik csatlakoztak hozzánk.
Többen szívesen főznének, de anyagi
helyzetük ezt nem teszi lehetővé, így örülnénk pénzbeli segítségnek is, melyet el-
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Segítsünk a rászorulóknak!
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármesterének kezdeményezésére november
27-én összeültek mindazok a szervezetek, akik városunkban szociális témában érintettek. Dietz Ferenc arra hívta föl a figyelmet, hogy az év minden napján – de advent
idején még inkább – egymás felé kell fordulnunk, még inkább oda kell figyelnünk a
rászorulókra. Egyúttal arra kérte a jelenlévőkön keresztül is a szentendreieket, hogy
adományaikkal, önzetlen támogatásukkal segítsék a karitász és a városi szociális
szervezetek munkáját. Az ülésen részt vettek: Szentendrei Önkormányzat, Szentendrei Szent Erzsébet Karitász, Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete, Magyar
Vöröskereszt – Szentendre, Máltai Szeretetszolgálat – Szentendre, Kőhegy Közhasznú Alapítvány, Református Egyház, Gondozási Központ, Családsegítő Szolgálat, Rotary Klub, Szentendrei Kolping Család Egyesület, Angyalmamák.

Karitasz vásár
Adventi karitász vásár lesz a Római Katolikus Plébánia hittantermében, december
15-én szombaton 9-18 óráig és 16-án vasárnap 9-13 óráig. A vásáron olcsón kaphatók ruhaneműk ajándéktárgyak, értékes jó könyvek, játékok és sokfajta retro
holmi. A vásár bevételét a rászoruló családok megsegítésére fordítjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Cím: Kanonok u. 2. Bejárat a nagy patikával szemben.

A Rotary Mikulás ajándéka
juttatnánk azokhoz, akik ebből szívesen
bevásárolnának és főznének. Ezért ezúton
is szeretnénk kérni Szentendrén és a környéken élőket, csatlakozzanak hozzánk,
így ők is átélhetik azt a hálás köszönetet,
melyet a hajléktalanoktól kapunk hétről
hétre.
Köszönjük mindenkinek, akik idén is részt
vettek ebben a kezdeményezésben:
Kovács Miklósné Marika, Papanek Márta,
Horváth Ria, Szarvas Rita, Ferge Lajos,
Kőszegi Judit, Bodó Erzsi, Morlin Eszter,
Baján Kati, Nagy Andrea, Gálik Ildikó,
Német Csongor és Franciska, Zakar Ági,
Rácz Cili, Lengyel Karla, Sásdy Ili, Dálnoki
Gabi, Szirony Erzsébet, továbbá a Dunnhumby Kft., a Waldorf Iskola, Püspökmajori Tagóvoda óvodásai, dolgozói és szülői
közössége. Külön köszönjük a Kossuth
Lajos utcai Szücsi Süti boltnak, ahonnan a
rászorulók minden este elvihetik a megmaradt sós és édes süteményeket.
Mindenkinek meleg ételekben gazdag
ünnepeket kívánunk:
Szigeti Csilla és Polyányi Zsolt
Aki szívesen csatlakozna hozzánk, kérjük,
hívjon bennünket az alábbi telefonszámokon: 06 20 227 9751 illetve 06 20 589
0771.
Az alábbi honlapon található táblázatban
mindenki nyomon követheti, melyek azok
a hétvégék, ahová várjuk a jövőben is a
jelentkezőket:
www.tanpalyaudvar.hu/tarsadalmiszerepvallalas.html

A Mikulás „segítségével" adta
át ajándékait a Rotary Club a
Szentendrei Nagycsaládosok
Egyesületének gyermekei részére. Egy kedves ünnepségen száz lurkó
kapott Mikulás-csomagot a nyári Gumikacsa verseny bevételéből. Emlékezhetünk

lók nagy számú nyereményhez juthattak
az önzetlen támogatók felajánlásai által,
köztük a fő díjat jelentő 18 sebességes
MTB kerékpárhoz a szentendrei Balázs
kerékpár jóvoltából. (Aki nem volt jelen, az
a Youtube-on megtekintheti az eseményről készült filmet.)

rá, hogy a Szentendre Éjjel-Nappal programjai között az egyik legnépszerűbb esemény volt a Rotary gumikacsa versenye. A
Bükkös-patakban megrendezett versenyen idén már a tavalyi duplája, 1000
sárga kacsa indult és mérte össze „tudását" a közönség és közte sok gyerek
élénk szurkolása közepette. A lelkes drukkerek és egyúttal jótékony sorsjegyvásár-

A jelenleg is zajló adventi vásáron, a Fő
téren találkozhatunk a Rotary Club tagjaival, akik ugyanazon a helyen már több
mint 10 éve forralt borral és teával várják
az adakozókat. 2013. évben egy tanulmányi ösztöndíjat hoznak létre a szentendrei rotarysták helyi diákok számára. Az
idei adventi gyűjtésükkel az ösztöndíj
anyagi forrását fogják kiegészíteni.
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Megújult
a Fő téri betlehem
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2007 óta díszíti adventi időszakban városunk központját a nyugati ostorfából ácsolt
pajta - benne a kelmékbe öltöztetett Mária,
József, a hírt hozó angyal, a Kisjézus és a
szalmaállatok. Sajnos tavaly már nemcsak
a Kisjézust vitték el illetéktelenek, hanem
az egyik bárányt és az ökröt is.
A betlehem készítői, Papp Kornélia és Kertész József nekiláttak a figurák pótlásának
felújításának. Kovács Endre műhelyében,
Huszti József lakatos mester segítségével
elkészült a két új állat vasváza, majd a Kisjézust „melegítő” állatokat iszalaggal vonták be. Óvodás szülői közösség anyukái Gyürk Dorottya, Pál Katalin, Vissi Katalin,
Horváth Adrien – minden figurára nemezfejet készítettek. A pajtát november végén
Geresdi György ácsmester és munkatársai állították fel.
A Fő tér, a Bogdányi utca és a Dunakorzó
karácsonyi díszkivilágításhoz szükséges
égősorokat a Szentendrei és Térsége
TDM Kft. biztosította.

Adventi levél 2012

Népek Karácsonya MűvészetMalomban

Egy Ravasz László
emlékét ébresztgető prédikáción elmélkedvén, ezáltal
önkéntelenül is továbbgondolásra
serkentve kezdem
idei adventi levelemet papírra vetni.
Ezt üzente nekünk: ha tudom, mire emlékezel – tudom ki vagy. Az üzenetet továbbgondolva aztán ezt írtam le: ha emlékezünk – tudjuk, kik vagyunk. S rögtön
utána: ha tudjuk, kik vagyunk, – tudjuk, mi
a dolgunk. Végül pedig: ha tudjuk, mi a
dolgunk – megmaradunk.
Felénk az emlékezést könnyen tévesztik
össze a keservben merengő nosztalgiázás
világfájdalmával, s így az máris feleslegessé, mi több, károssá nyilvánítható.
Pedig az emlékezés igencsak komoly
alapja a jövő építésének. (…) Maga az advent is emlékezés. Minden advent alkalmával emlékezünk egy olyan várakozásra,
amely beteljesült. Amely elhozta a teremtett ember számára legfontosabbat.
A folytatás ígéretét. E megszentelt égi várakozás és minden jogos földi várakozásunk beteljesülése, de még puszta
reménye is arra kötelez, hogy nagy lelki
tusák és szellemi alámerülések közepette
ne csupán várakozzunk, hanem cselekedjünk is.

December 2-án, miután dr. Dietz Ferenc
polgármester a Fő téren meggyújtotta az
első adventi gyertyát, az ott jelen lévő soksok ember a MűvészetMalom felé indult.
Egy évekkel ezelőtt azonos című ötlet
megújításával idén egy kicsit más kiállítás
nyílt meg a Malom középső, még félig
kész szárnyában. A korábbi években
(2006-ig) különböző országok, nemzetek
nagykövetségei mutatták be hazájuk karácsonyi szokásait, jellegzetes díszekkel felöltöztetett karácsonyfáit, étkeiket.
Idén a velünk élő nemzetek és nemzetiségek színpompás karácsonyfáit, valamint a
szerbek és a dalmátok ünnepi asztalait,
szimbolikus jelentőségű terítékeit csodálhatjuk meg. A kiállításnak ezt a részét Majnekné Horváth Katalin szervezte meg. A
karácsonyfák egyik legszebbike az, amit –
egyedüli nemzetközi résztvevőként – a

Szász István Tas
Az írás teljes terjedelmében
a www.szevi.hu honlapon
olvasható

Horvát Köztársaság Nagykövetségének
munkatársai díszítettek fel.
A kiállítás másik részében a téli napfordulóhoz, a karácsonyhoz és az újévhez kapcsolódó szokások, hagyományok eredetét
ismerhetjük meg 14 molinó segítségével. A
térben és időben egyaránt kalandozó tablósorozat sok érdekes párhuzamot
villant fel, melyek a ma is élő hagyományok megértését szolgálják.
Az ünnepélyes megnyitón jelen volt
őexcellenciája Gordan Grlić Radman úr, a
Horvát Köztársaság nagykövete, aki magyar nyelven köszöntötte a jelenlévőket,
valamint Lepša Štulić asszony, Szerbia
Köztársaság Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Milan Vukosavljević
szerb konzul úr is. A kiállítást – dr. Török
Balázs alpolgármester bevezetője után –
Tolonics Gyula, az 1. számú választókörzet képviselője nyitotta meg.
A „hivatalos” események után kezdődött
az est egyik legélvezetesebb része, mikor
jelenlévő szerb barátaink, a Dalmát Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Szautner
Kati, Benkovics György és Gyöngyi, a
szentendrei lengyelek részéről Halper
Zofia és Csapó Alina, valamint az Izbégi
Általános Iskola népviseletekbe öltözött diákjai szerb, dalmát, lengyel, német, szlovák és görög karácsonyi étkeket,
süteményeket kínáltak a megjelenteknek.
A kiállítás január 6-ig tekinthető meg, s
szándékaink szerint ezután minden évben
– folyamatosan bővülő részvétellel – folytatjuk a Népek karácsonya kiállítás megrendezését.
Krizbainé Szabó Éva
a kiállítás kurátora
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Csak tündérmeséket
mesélhetünk gyermekeinknek?

Egy izgalmas fotókiállítás
a Polgármesteri Galériában

Akár Andersen, akár a Grimm-testvérek,
vagy akár a magyar népmeséket feldolgozó Benedek Elek nagy mesegyűjtéményét
lapozgatjuk,
felmerülhet
bennünk a kérdés, hogy olvashatunk-e
gyermekeinknek olyan meséket, amelyben szörnyűséges sárkányok, rémséges
figurák jelennek meg. Nem zaklatjuk-e
fel a kicsiket azzal, ha meghallják, hogy
a farkas megette a nagymamát, sőt, a
mesehallgatóhoz hasonló kislányt is, vagy Hófehérkét a gonosz
mostoha egy mérgezett almával akarta megölni, de Jancsit is
csak azért etette a banya, hogy utána finom falatként elfogyassza
őt? Jól tesszük-e, ha ezeket a részeket inkább kihagyjuk vagy átköltjük, átírjuk, s úgy meséljük gyerekeinknek, megkímélve őket
az elborzasztó részektől?
Már a kisgyermekkorban ott élnek a kicsikben azok a szorongások, félelmek, indulatok, amelyek az őket körülvevő világ számukra megmagyarázhatatlan dolgaiból fakadnak. Abból, hogy
nem érthető tisztán az ok-okozati összefüggés, hogy az események miként kapcsolódnak egymáshoz, hogy a történések milyen
összefüggésben állnak egymással. A fent említett mesék is segítenek nekik abban, hogy a bennük lévő feszültségek oldódhassanak, hogy a fantázia által megélhetők, elgondolhatók legyenek,
hogy ne kelljen szégyenkezni miattuk, s haragudhassunk a mostohára, aki ahelyett, hogy Hamupipőkét is magával vinné a bálba,
nehéz munkával otthon tartja. A mesék segítenek a gyerekeknek
abban, hogy kettős, ambivalens érzéseiket – például édesanyjukkal szemben – megélhessék. Hiszen egy kisgyerek is lehet
dühös saját édesanyjára, aki ahelyett, hogy vele foglalkozna, a
kisebb testvért látja el, s éppen a másikat tünteti ki figyelmével.
Ezekben az esetekben is a mese szelepként működik; ugyanis
távozhatnak mindazok a nyomasztó gondolatok, feszültségek,
amelyek már egy kisgyerek esetében is akár saját maga előtt nehezen vállalhatók. Nem kell hát saját édesanyjára nehéz szívvel,
rossz érzésekkel gondolnia, hiszen ott van a gonosz mostoha,
akire nyugodtan, bűntudat nélkül lehet dühös, s közben nem kell
attól félnie, hogy az általa oly’ nagyon szeretett édesanya szeretetét elveszíti. Sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy nagyobb gyerekként már képes legyen egymással ellentétes érzelmeket
elviselni, egészséges lélekkel megélve a feszítő helyzeteket.
Mindemellett a mesékben megjelenő gonosz figurák a kisgyerekek számára is megmutatják, hogy az őket körülvevő világban is
léteznek rosszak. A mesék által megtapasztalhatóvá válik, hogy
nem mindig csak jót akarnak és tesznek az emberek, s léteznek
konfliktusok, ellentétek köztük. Így nem kell magát elvetemült
szörnyetegnek gondolnia, mikor összefirkálja a testvére rajzát,
megüti a másikat vagy a homokozóban lerombolja a másik gyerek várát. A mese segít annak megtapasztalásában is, hogy a
rossz miként fordul jóra, hogy félelmeinket miként tudjuk legyőzni,
s miként lehet fölékerekedni annak, akitől vagy amitől félünk.
Mesehallgatás közben mindenki a fantáziája szerint, olyan mélységben képzelheti el a történetet, amilyen mértékben azt ő akarja
– ellenben a megrajzolt mesefilmekkel, ahol más személyek, ráadásul felnőttek találták ki a saját fantáziájukra hagyatkozva egy
adott jelenet mozgóképes változatát. Piroskának és a nagymamának a bekapását, majd a farkas hasából való kiszedését a gyerekek sokféleképp elképzelhetik, mindenki olyannak, ami
számára elviselhető.
A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk a Pest Megyei Könyvtárban
(Szentendre, Pátriárka utca 7.) megtalálható következő köteteket: Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki
lélek; Boldizsár Ildikó: A mese poétikája

– Itt, a Polgármesteri Galérián igyekszünk minden alkalommal valami újat, egyedit, különlegeset bemutatni. A változatos kiállítások között itt egy újabb újszerű állomás – mondta dr. Dietz Ferenc
Deim Balázs kiállításának megnyitóján.
Szentendre polgármestere szerint Deim Balázs képei nem a
puszta valóságot mutatják, hanem sokkal árnyaltabb képet adnak
azokról a tárgyakról, látványról, amelyeket fotóz.

Péterfi Rita, Pest Megyei Könyvtár

– Személy szerint az egyik kedvencem, melyet lyukkamerának
hívott technikával készített, és a kép szélei nem látszanak, csak
célzottan az a forma, amelyet meg akar jelentetni. Kicsit olyan érzést kelt, mint mikor kisgyermekkorunkban a kulcslyukon lestük,
hogy tényleg a Jézuska és az angyalkák hozzák-e a karácsonyfát és az ajándékokat. Megvan benne az a gyermeki izgalom,
amely csak sejteti a formákat, nem enged széles rálátást, de pont
ettől válik különlegessé – idézte föl azokat a gyermekkori élményeit városunk polgármestere, amelyek a képek láttán elevenedtek föl benne.
A Levente Gáláról szóló írásunk a 26. oldalon olvasható.

Együtt a gyász is könnyebb
Ki más értené meg a gyászolót, ha nem az, aki ugyanabban
a cipőben jár?
„Talán a legméltatlanabbul kezelt gyász a babaelvesztés gyásza.
Amióta a világ világ, asszonyok ezrei veszítik el várva várt kisbabájukat a várandósság vagy a szülés során. Ez a közös asszonyi
sors azonban rejtve marad, kevés szó esik róla, és mindaddig,
amíg magunk is nem válunk egy ilyen szomorú veszteség átélőjévé, nem is tudjuk, milyen csapás lehet ez egy nő életében.” (Singer Magdolna)
Várandósság alatti és szülés körüli babavesztés önsegítő gyászfeldolgozó csoport indul Szentendrén. Szeretettel várunk, ha a
közelmúltban vagy régebben kellett szembenézned a vetélés,
szülés körüli halál, művi abortusz okozta fájdalommal. A sorstársak csoportja nagy segítség: itt van kivel megosztanod gondjaidat, bánatodat, és sok erőt ad, hogy együtt keressük a
továbblépés lehetőségeit.
A foglalkozásokat Geiszbühl-Szimon Petra tartja, a Napfogyatkozás Egyesület önkéntese, aki sokáig egy multinacionális cégnél dolgozott, most pszichológus hallgató, és egy 17 hónapos
kislány anyukája.
Az első találkozás január 10-én lesz. A csoport tagjai minden
hónap második és negyedik csütörtökén 18:00 és 19:30 óra között találkoznak majd. A foglalkozások díjtalanok.
A csoportnak a Szentendrei Evangélikus Egyházközség (Bükköspart 2.) adott helyet, de Petra mindenkit szeretettel vár a pszimon@gmail.com címen vagy a 06-20-921-2686 telefonszámon.

CIVIL ROVAT
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Emberszeretetből jeles
A csángó gyerekek karácsonyáért

Móriczos gimnazisták ajándékai

Karácsony közeledtével jobban
odafigyelünk a másik emberre.
Jolanda Willemse a Keresztszülők A Moldvai Csángómagyarok Egyesületének alelnöke
idén is megszervezte a karácsonyi csomaggyűjtést a nehézsorsú moldvai csángó gyerekeknek. Sok ember fogott
össze, hiszen több száz gyermekről van szó.
A Móricz Zsigmond Gimnázium
elsőként csatlakozott a felhívásához. A „cipősdoboz” akcióban
több mint nyolcvan ajándékcsomag gyűlt össze, amelyeket december közepén juttatnak el a csángóföldi magyar
gyerekek karácsonyfája alá. A

csomagokba édességen kívül
apró ajándékok, játékok, könyvek, kozmetikai cikkek, írószerek, sálak és sapkák kerültek. A
szervezést Csigéné Várnay
Judit tanárnő irányította, aki elmondta, hogy elsősorban a diákok karolták föl az ötletet, de sok
tanárkollégától is érkezett meglepetéscsomag. Jóleső érzés
volt számára, hogy a segítőkészség és a szeretet a határon
túli, szórványban élő magyarok
iránt most is él, és a jó ügy
támogatása nem idegen a fiataloktól.
A felhíváshoz a Szentendrei
Posta is csatlakozott. Molnár
Jánosné Katika postavezető

Anyakönyvi hírek
Októberben városunkban
9 kislány és 12 kisfiú született.

Novemberben városunkban
8 kislány és 8 kisfiú született.

11 házasságkötés volt ebben a
hónapban.

8 házasságkötés volt ebben a
hónapban.

Októberben temetett elhunytak

Novemberben temetett elhunytak

Szabó Imréné élt 74 évet
Kerner József élt 70 évet
Czveiber Pálné élt 74 évet
Dr. F. Nagy Béla élt 87 évet
Nagy János élt 72 évet
Kovács Jenő élt 71 évet
Kloczok Ottóné élt 79 évet
Dr. Illés Béla Márton élt 69 évet
Franyó István élt 85 évet
Németh Mátyásné élt 72 évet
Fehér Jánosné élt 81 évet
Koszta György élt 68 évet
Balogh Béla élt 60 évet
Hlatki Pál élt 72 évet
Klippel Antalné élt 94 évet
Bedmarik Mária élt 91 évet
Kaszner Károlyné élt 85 évet
Bakos János élt 46 évet

Korcsog Gyula élt 57 évet
Szöllősy Márton élt 78 évet
Soti László élt 67 évet
Kerner József élt 70 évet
Gombos Imréné élt 84 évet
Kőhegyi Antalné élt 87 évet
Takács László Endréné élt 66
évet
Csörögi Imre élt 83 évet
Hazafi László élt 71 évet
Petrov Pál élt 72 évet
Debreceni Jánosné élt 81 évet
Seyfer Rudolfné élt 87 évet
Havas Ferencné élt 70 évet
Hoschek Jenő Károlyné élt 55
évet
Klement Ferenc élt 83 évet
Kádár György élt 71 évet
Szilléry László élt 92 évet
Koncz Józsefné élt 70 évet
Bencze Béla élt 83 évet
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sok-sok mesekönyvet, mese
CD-t és egy gyönyörű, Magyarországról szóló könyvet ajándékozott a gyerekeknek. Forgácsné Thész Gabriella késő
estig segített csomagolni a száz
Mikulás-csomagot. A vezetőnő
azt is megígérte, hogy a nyári
táborozások ideje alatt foglalkozásokat szerveznek az itt táborozó csángó gyerekeknek.
A Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatok Egyesülete felvállalta egy csángó kislány magyar nyelvű oktatásának a
költségeit, valamint rengeteg
édességet, téli ruhákat, szaloncukrot, írószereket gyűjtöttek
idén is.
Köszönetet mondunk a Clockhouse Üzletháznak is, amely
népművészeti ruhában öltöztetett babákkal lepte meg a gyerekeket.
Az egyesület nemcsak Szentendrén gyűjtött, hanem a
december 8-i budapesti Fasori
Evangélikus Templom jótékonysági koncertjének bevételét is a moldvai csángó gyerekek karácsonyára fordította.
A koncerten fellépett a Németországban élő Kunsági Júlia
énekesnő és a Kodály Zoltán
Férfikar. S meg kell említeni
azokat is, akik nem szentendreiek, de anyagilag támogatták
a kezdeményezést: Bitvai Nán-

A lelkes szervezők

dor, a XV. kerület alpolgármestere és sok-sok anyuka segített
Jolanda Willemsének.
Jolanda közel hét éve szervezi
a moldvai csángó magyar gyerekeknek szóló adományok
gyűjtését, a keresztszülőkkel
kapcsolatos szervezést, s
amellett, hogy immár a második diószéni kislány magyar
nyelvtanulását
támogatja,
százezer forintos nagyságrendben vásárol maga is a gyerekeknek. Karitatív tevékenységét támogatja férje, Ton Willemse is, aki mindig és mindenben felesége mellett áll.
Jolanda szerint az adományozás nem vagyoni helyzettől
függ, hanem a jó szív és jó
szándék kérdése. Bárcsak
minél többen felismernék, hogy
az adomány csak a pénztárcát
teszi (kicsivel) laposabbá, az
ember, a lélek azonban sokkal
gazdagabbá válik!

Szentendrei Jótékonysági Bál: február 9.
Jegyezze föl a naptárjába, hogy február 9-ére ne csináljon más
programot! Február első szombatján, a városunk nemes hagyományainak megfelelően, immáron a negyedik Szentendrei
Jótékonysági Bálra kerül sor a MűvészetMalom impozáns épületében. A bál célja ezúttal a Hold utcai óvodában egy sószoba
kialakítása, melyet minden szentendrei óvodás térítésmentesen használhat. Az ingyenes foglalkozások során a gyermekek
játszva gyógyulhatnak, és megelőzhetik a légúti betegségek
kialakulását.
A bál további részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk
Önöket!

OUTLET BOUTIQUE – Kossuth Lajos u. 9.
Zara, Tally Weijl, Stradivarius

Az Uniqa Biztosító Zrt.
megnyitotta Szentendrei irodáját a Vasúti villasor 11/B szám alatt
(Bejárat az Attila utca felől)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÜGYFELET  MAGÁNSZEMÉLYT
ÉS VÁLLALKOZÓKAT EGYARÁNT  NYITÁSI KEDVEZMÉNYEINKKEL
Elérhetőségünk: Iroda: 06 26 952 070
Németh Anikó 06 20 985 4808
Doszkocs Ildikó 06 20 934 4808

SZENTENDREI PROGRAMMELLÉKLET
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Kiállítások
December 14. péntek 18.00
Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 12.
KARÁCSONYI ANZIX
Benkovits György kamara-kiállítása. Baráti beszélgetés vetítéssel, dalmát falatokkal fűszerezve.
Moderátor: Török Katalin
December 22-ig
Czveiber Udvar, Görög u. 4.
FÉNYJÁTÉK
Piszkátor Ildikó kiállítása
Üvegképek, mozaiklámpák,
festmények
Megtekinthető december 22-ig,
minden nap 12-18-ig
Január 6-ig
Kovács Margit Múzeum
Vastagh György utca 1.
RIVALDA – FOTÓKIÁLLÍTÁS
A tárlaton a senior alkotócsoport
művei láthatók, szemünk előtt elevenedik meg a cirkusz forgataga,
a táncosok öröme és a képzőművészet melankóliája
Január 7-ig
V8 Uszoda Aqua étterem
Kálvária út 16.
VONZÁS
Kortársa képzőművészek műalkotásai – festmények, grafikák,
szobrok – kamatmentes részletfizetési lehetőséggel vásárolhatók
meg. Kiállító művészek: Bábel
Anita, Családi Kriszta, Deim Pál,
efZámbó István, Győrfi András,
Korbely István, Makláry Kálmán,
Szőke Péter Jakab
Január 15-ig
Szentendrei Régi Művésztelepi
Galéria, Bogdányi u. 54.
ÁMOS IMRE
ÉS A XX. SZÁZAD
Kortárs összművészeti kiállítás Kiállító művészek: irodalom Darvasi László, Esterházy Péter,
Ferdinandy György, Juhász
Ferenc, Kertész Imre,
Krasznahorkai László, Parti-Nagy
Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsusa,
Tolnai Ottó, Závada Pál.
Képzőművészet: Aknay János,
Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr
Emese, Bohus Zoltán, Böröcz
András, Deim Pál, Ézsiás István,
Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás,
Kovács-Gombos Gábor, Lugossy
Mária, Matzon Ákos, Megyik
János, Nádler István, Pauer
Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár
Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet. Zene: Dés László, Fassang
László, Vukán György, Szent
Efrém Férfikar

Február 3-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
BOROMISZA TIBOR
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Boromisza Tibor a 20. századi
magyar festészet egyik jelentős
alakja. A PMMI - Ferenczy
Múzeum rendezésében megnyílt
kiállításon több mint 150 műalkotást láthat a közönség.
Január 27-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
JEL-TRANZIT
Bartl József Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása
Január 31-ig
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
DEIM BALÁZS
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében
Február 10-ig
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
ÚTRAVALÓ
Gy. Molnár István grafikái a 60-as
évekből. Megtekinthető hétfő,
kedd kivételével 14-től 18-ig
Január 5. szombat 10 óra
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
SZABADISKOLA A MŰVÉSZETMALOMBAN
BAKSAI József festőművész és
TÓTH Eszter képzőművész várja
az érdeklődő gyerekeket (6 éves
kortól) és felnőtteket a Szentendrei MűvészetMalomban közös alkotásra
A szabadiskola állandó időpontjai:
kedd és csütörtök 15-18 óra,
szombat: 10-13 óra
További információk:
facebook.com/muveszetmalom
FEMUZ Közönségkapcsolat
Tel: (26)310-790, (26)310-244/112
mellék
Karácsony Szalon, Bercsényi u. 1.
SZÉP KARÁCSONYAINK
ÉS BETLEHEM-KÉPEK
Magyarországon egyedülálló gyűjtemény tekinthető meg: több mint
5000 db régi karácsonyfadísz és
karácsonyi képeslapok, 19. századi papírbetlehemek, 20. századi
üvegdíszek, szentendrei alkotók
betlehem témájú alkotásai
Nyitva: minden nap 10.00-18.00
óráig. Ingyenesen látogatható
500-230, www.hubayhaz.com

Előadás
December 18. kedd 19.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
CSEVEJ KARÁCSONY
A Csevej kulturális-művészeti-ér-

tékobjektív-karitatív esten fellép
több színész, előadóművész, énekes, zenész
December 21.
péntek 18 óra
Petőfi egyesület székháza,
Stéger köz
A KORONA MEGFEJTÉSE
Berta Tibor író, asztrológus előadása
December 27.
csütörtök 18.00
PMK, Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
ÉVVÉGI BESZÉLGETÉS
A Szentendre Szalon rendezvénye. Az est háziasszonya, Terjék
Aranka szalon¬teával várja a vendégeket

Koncert
December 15.
szombat 14.00
Fő tér
MILÁNÓI KÓRUS ADVENTI
DALOKAT ÉNEKEL
December 15.
szombat 16.00
P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
MATÚZ GERGELY
FUVOLAKONCERTJE
Műsoron: Nagy Ákos: Ame no nori
fue, Baráth Bálint: Itako no arioso,
Matuz István: Dies irae, Matuz
Gergely: Dies illa
Belépő: 800 Ft
December 15.
szombat 18.00
Kecskés együttes próbaterme
Dumtsa-Ignatovity u. sarok
MAGYAR KARÁCSONY II.
A Kecskés Együttes bemutatja 25.
CD-lemezét. Részletek a
szentendrei dalmátok adventi, karácsonyi és más énekeiből. Közreműködik: Pálmai Árpád (ének)
December 16.
vasárnap 19.30
Péter-Pál templom
MUSICA BEATA KÓRUS KARÁCSONYI KONCERTJE
Kodály Zoltán születésének 130.
évfordulóján.
Műsor: C. Gounod: Missa Brevis,
Kodály Zoltán kórusművei, karácsonyi dalok. Vezényel: Bokorné
Forró Ágnes és Wolfné Kovács
Zsuzsanna. A belépés díjtalan
December 18. kedd 16.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
ADVENTI KONCERT
Közreműködnek a zeneiskola
diákjai

XXVI. évfolyam, 23. szám

December 22.
szombat 18.00
Kecskés együttes próbaterme
Dumtsa-Ignatovity u. sarok
A FÉNY SZÜLETÉSE
Karácsonyi zenés irodalmi együttlét Kecskésékkel
December 22.
szombat 13.00
PMK, Pátriárka u. 7.
INTERAKTÍV
ÖRÖMZENÉLÉS
Közreműködik a Barakoo – jelentése: áldás – Szabad Dobkör
December 22.
szombat 20.00
Péter-Pál templom
ANGYALI SZÓ ZENGEDEZ
SEBESTYÉN MÁRTA
KONCERTJE
Közreműködik Andrejszki Judit,
Caius Hera, Havasréti Pál, Borbély Mihály. Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben: Dunakorzó
11/A., tel. 312-657, Tourinform
iroda, Dumtsa J. u. 22.
Január 6. vasárnap 18.00
Városháza díszterme
ÚJÉVI KONCERT
Közreműködik: Vedres Csaba
(zongora), Gyermán Júlia (hegedű) A belépés díjtalan

Színház
December 21. péntek 19.00
ANGYALI ÜZENET
Adventi Zenés Gálaest a Száguldó Orfeum őszi bérletes
programjának záróeseményeként.
A szeretet és a lélek ünneplése,
opera, operett, prózai és lírai
remekekből
Tokody Ilona - Kossuth-díjas énekesnő, Muskat András - énekes,
Marton Fruzsina - énekesnő
Szabó Gyula Győző - színész
énekes előadásában, Neumark
Zoltan - Liszt-díjas zongoraművész kíséretében.
Prózai részletek Ivancsics Ilona,
Lázár Csaba, Végh Judit es Király
Adrián előadásában A műsort vezeti Szentpéteri Eszter.
Meglepetés fellépés a Szentendrei Filibili Népdalkör előadása.

Könyvbemutató
Január 12. szombat 15 óra
Pest Megyei Könyvtár
1918 ŐSZIRÓZSÁK –
ZUHANÓ REPÜLÉS
A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása.
Jegyek elővételben: Harmathék:
06-20-428-9221. További információ: www.honalapitvany.hu.
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Mozi
P'Art Mozi
Dunakorzó 18. tel.
26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos
filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél:
900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft
December 15. szombat
16.00 MATÚZ GERGELY
fuvola koncertje
17.30 NAPKIRÁLYNŐ (74’)
(kn) - Akhesa hercegnő története
19.00 ALPOK ( 93’) (16) - görög
film, Arany Oroszlán jelöléssel
20.45 SZENVEDÉLYES VERSENGÉS (83’) (12) - két fiatal
lány története
December 16. vasárnap
15.30 AZ ÖT LEGENDA (97’)
(6) 2D
17.10 ÉGBŐL POTTYANT
MIKULÁS (107’) (kn) - családi
mesefilm
19.00 IV. HENRIK NAVARRA KIRÁLYA (147’)
(16) 2D
December 17. hétfő
17.00 LOURDES (96’) (12)
18.40 ÖSVÉNY A VILÁG TETEJÉN
8-13. rész: KÖRÖSI CSOMA

SÁNDOR TIBETI
ÚTJAIRÓL (78’)
MUZSIKUSPORTRÉK –
IKONOSZTÁZ SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 ALPOK (93’) (16) - görög
film, Arany Oroszlán jelöléssel
21.35 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12) - Velencei Filmfesztivál
különdíj 2011.
December 18. kedd
17.00 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12) - Velencei Filmfesztivál
különdíj 2011.
18.30 LAZHAR TANÁR ÚR
(94’) (12) .
20.10 EGY VESZEDELMES
VISZONY (137’) (16) - XVIII.
századi történet
December 19. szerda
17.00 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12) - Velencei Filmfesztivál
különdíj 2011.
18.30 DRÁGA BESÚGOTT
BARÁTAIM (90’) (12) –
EGY P’ARTON
AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT
20.00 ALPOK ( 93’) (16) - görög
film, Arany Oroszlán jelöléssel
December 20. csütörtök
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’)
(kn) - Akhesa hercegnő története
18.30 A TENGER
TÖRVÉNYE (88’) (12) - Velencei
Filmfesztivál különdíj 2011.

20.00 IV. HENRIK
- NAVARRA KIRÁLYA (147')
(16) 2D
December 21.péntek
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’)
(kn) - Akhesa hercegnő története
18.15 LOURDES (96’) (12)
20.00 ROLLING STONES
LIVE IN TEXAS KONCERT
(100’) - Mick Jagger
21.40 GUSZTÁV (70’)
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GOK (107’) (18*) 2D - Richard
Gere, Susan Sarandon
December 30. vasárnap
17.00 HOLDHERCEGNŐ
(103’) (12) - családi kalandfilm
18 45 NEJEM, NŐM, CSAJOM (91’) (16*) 2D - romantikus
magyar vígjáték
20.15 VÉGZETES HAZUGSÁGOK (107’) (18*) 2D - Richard
Gere, Susan Sarandon

December 22. szombat
15.15 KARÁCSONY ARTÚR
(97’) (kn) 2D
17.00 HOLDHERCEGNŐ (103’)
(12) családi kalandfilm
18.45 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12) - Velencei Filmfesztivál
különdíj 2011.
20.15 ANIMAL KINGDOM
(113') (16) - ausztrál krimi

December 31. hétfő
17.00 NEJEM, NŐM, CSAJOM (91’) (16*) 2D - romantikus
magyar vígjáték
18.35 BÖRNI, AZ ESZELŐS
TEMETŐS (104’) (12*) 2D - Jack
Black

December 23. vasárnap
15.30 NÉMO NYOMÁBAN
(100’) (kn) 2D - Oscar díj 2004.
17.15 HOLDHERCEGNŐ (103’)
(12) - családi kalandfilm
19.00 II. JÁNOS PÁL - A
FEHÉR RUHÁS VÁNDOR
(76’) (12)
20.20 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12) - Velencei Filmfesztivál
különdíj 2011.

Friss hírek minden nap
a TV Szentendrén!

December 24.- 25. hétfő kedd, a mozi zárva van.
December 26. szerda
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74')
(kn) - Akhesa hercegnő története
18.30 DIÓTŐRŐ (110’) (12) 2D
- A Marinszkij Színház gyermekbarát balettfilmje
December 27. csütörtök
17.00 DIÓTÖRŐ (110’) (12) 2D
- A Marinszkij Színház gyermekbarát balettfilmje
18.50 OPERA ON ICE (90') 2D
- KARÁCSONYI JÉGTÁNC
SHOW AZ OLASZORSZÁGI
VERONÁBÓL
20.20 A TERMÉSZET IQ-JA
(58’) (kn)
21.20 VÉGZETES HAZUGSÁGOK (107’) (18*) 2D - Richard
Gere, Susan Sarandon
December 28. péntek
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’)
(kn) - Akhesa hercegnő története
18.15 VÉGZETES HAZUGSÁGOK (107’) (18*) 2D - Richard
Gere, Susan Sarandon
20.15 MAGIC - A QUEEN BUDAPESTEN (90’) (12) - koncertfilm
december 29. szombat
17.00 ÉGBŐL POTTYANT MIKULÁS (107’) (kn) - német családi mesefilm
20.30 VÉGZETES HAZUGSÁ-

Tv Szentendre

Szentendre
MA címmel,
naponta
friss híradóval jelentkezik 19 órától a TV Szentendre a UPC kábelhálózatán. Ha valaki esetleg
lemaradna az első kiadásról, ezt
követően félóránként este 11 óráig
bármikor megnézheti a TV
Szentendre napi hírösszefoglalóját. Másnap délelőtt 8-12 óráig
ismét nyolc alkalommal látható az
előző napi híradó. A hírműsorok
között a hét minden napján más
és más témájú magazinnal jelentkezik a TV Szentendre.
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon,
de csatlakozhat hozzánk
a facebookon is!

Gyerekeknek
December 16. vasárnap
10.00-12.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
KORTÁRS MESEÉS ALKOTÁSSOROZAT
Bartl József festőművész
Jel-Tranzit című kiállításában
drámapedagógus és
múzeumpedagógus vezetésével
az irodalom és a közös alkotás
révén közelebb hozzuk
a gyerekeket a művészethez.
Karácsonyhoz kapcsolódva
a művész jellegzetes
motívumainak a felhasználásával
szeretteinknek készítünk
képeslapot

SZENTENDREI PROGRAMMELLÉKLET
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December 17. hétfő 10.00
Pest Megyei Könyvtár
színházterme, Pátriárka u. 7.
DIÓTÖRŐ
Zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
Belépőjegy: 700 Ft
Jegyek elővételben a Kulturális
Központban kaphatók munkanapokon 9-17-ig (Dunakorzó 11/A.,
telefon: 312-657)
Január 19. szombat 16.00
PMK színháztere, Pátriárka u.7.
LE CARNAVAL
Farsangi mulatságra hívja a családokat a népszerű BonBon Matiné
3-99 éves korig! Szeretettel vár
Karnevál Hercege, Lukácsházi
Győző, aki a gyönyörű korhű ruhákba öltözött Company Canario
Historikus Táncegyüttes közreműködésével végig röpít bennünket
Mátyás király reneszánsz udvarától, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, majd a Napkirály fényűző
barokk mulatságain át a romantikus Bécs karneváli forgatagáig.
Mindenki öltse fel legszebb jelmezét, de legalább húzzon álarcot,
mert az utazó Herceg minden korban választ egy ifjú karneváli hercegi párt! A műsor után össztánc
és fergeteges mulatság az előtérben, ahol az egész család együtt
farsangozhat!

Belépőjegy elővételben: 1100 Ft,
PMK porta. Online foglalás:
www.jegymester.hu. A helyszínen
az előadás előtt: 1300 Ft
Csoportos jegyek 15 főtől rendelhetők Morvai Zsuzsánál
(0630/237-9942, morvai.zsuzsa@gmail.com) 1000 Ft/fő, 1 kísérő ingyenes.
Következő családi előadás március 2-án, szombaton 16 órakor a
PMK színháztermében: BonBon
Matiné Társulat: Koldus és királyfi.
Zenés árnyjáték
December 22. szombat
9.00-13.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT
AJÁNDÉKOT!
Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak, közben a Barcsay-lépcsőn meseolvasás és
karácsonyi dallamok. A részvétel
ingyenes

ADVENTTŐL
SZILVESZTERIG
ADVENTI VÁSÁR A
DUMTSA UTCÁBAN
December 1–23. 10.00-21.00
A Dumtsa Jenő utcában megtar-

KultúrKocsmaEstek a Művészben
December 14-én este 18.00
KARÁCSONYI ANZIX címmel Benkovits Györgynek nyílik kamarakiállítása
az étteremben.
Baráti beszélgetés Benkovits
Györggyel, vetítéssel, ﬁnom dalmát
falatokkal fűszerezve.
December 14-én péntek este
20.00
TARNAI ACOUSTIC PROJECT
December 15-én, szombat este
20.00
CANARRO DUÓ újra nálunk!
Belépés ingyenes!
December 21-én péntek 20.00
MARTON&RICHARD DUÓ
December 22-én szombat
20.00
OLD MAX együttes

December 29-én szombat
20.00
ELŐSZILVESZTER A MŰVÉSZBEN
Canarro duó újra nálunk, most Quartett formációban.
Belépődíj: 1500 Ft
December 31-én
SZILVESZTER ÉS AZ ÚJÉV
KÖSZÖNTÉSE A MŰVÉSZBEN
Étterem: 21 órától Vacsora
22:00 – 04:00: Táncold át magad
az Újévbe! Dj Baly (swing, latin,
régi és új slágerek)
9800 Ft
Asztalfoglalást december 27-ig
fogadunk el.
Pinceklub: 22:00-04:00: Hello 2013!
DJ. Kaska (pop, rock, funky)
Belépő: 1500 Ft (1 pohár pezsgőre a
vendégünk vagy)

MŰVÉSZ ÉTTEREM ÉS BISZTRÓ
2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 7.
Tel: 26/311 484 www.ujmuvesz.hu
Facebook: művész étterem szentendre
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tott vásár újdonsága, hogy idén az
árusok között elsőbbséget kaptak
a helyi termelők, hogy olyan áruféleségek is kerüljenek a pultokra,
amelyek csak nálunk kaphatók.

December 24. hétfő 16.30
Péter-Pál templom
PÁSZTORJÁTÉK
Előadják a Szent András Általános
Iskola hatodikos tanulói

December 15., 22.
szombat 15.00
Fő tér
ADVENTI MŰSOR
Közreműködnek a város általános
iskoláinak tanulói

December 23.
vasárnap 15.00
Turisztikai Központ előtt
Dumtsa Jenő u. 22.
BETLEHEMI TÖRTÉNET
A Maszk Bábszínpad előadása

December 31. hétfő,
23.00-00.30
Fő tér
VÁROSI SZILVESZTER
23.00 Presszó Tangó Libidó
koncert
24.00 Polgármesteri köszöntő
00.05 Tűzijáték
00.10 A Presszó Tangó Libidó
koncert folytatódik
A Presszó Tangó Libidó zenekart
2005 őszén alapította Kabai Viktor, Keszei János és Lajkó Bence.
A zenekarnak 2011 nyarán jelent
meg első stúdió albuma Keletközépeurópai címmel. "...avatatlan
füleknek úgy tudnám leírni, hogy
olyan ez, mint amikor Edith Piaf
találkozik Goran Bregovic Orchestrával egy PASO koncerten
és közben a mi jó öreg Edithünk
felhörpint egy kupicát a Csík zenekarral”.

December 23.
vasárnap 17.00
Dalmát Kávézó előtt Kmetty tér
SZAMÁRHEGYI
BETLEHEMES
Előadják a kávézó törzsvendégei

http://www.facebook.com/presszotangolibido
http://www.myspace.com/presszotangolibido
https://www.facebook.com/events/
539720272722840/

December 16., 23. vasárnap
16.00
Fő tér
ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
A négy adventi vasárnapon ünnepélyes gyertyagyújtásra várnak mindenkit a Fő téri kereszt körül
elhelyezett óriási adventi koszorúnál.

KULTÚRA

2012. december 14.

Ámos Imre és a XX. század

A XX. századi magyar festészet kiemelkedő jelentőségű,
tragikus sorsú alkotója, Ámos
Imre december 7-én lenne 105
éves. A munkaszolgálatban elpusztult festő születésnapja
adta annak a kiállításnak az ötletét, amely a festő sorsából és
életművéből kiindulva a kortárs
képzőművészek, írók és zenészek reflexióit mutatja be. A
Szentendrei Régi Művésztelepi
Galériában december 9-én

megnyílt kortárs összművészeti tárlat régen látott nagyszerű élményt adott látogatóinak. Ámos Imre 1938 és
1941 között készült, a háborúba való sodródás szorongásokkal teli, zsidó temetőket,
égő házakat és városokat, tőrdöfte angyalokat ábrázoló festményei és grafikái mellett
festők, szobrászok, iparművészek, írók és zenészek alkotásai értelmezik Ámos művészetét.
Napjaink megosztott társadalmában, felkavart közéletében
ez a tárlat rendkívüli aktualitással bír. Az élet tiszteletének
kérdését veti fel Ámos kapcsán: joga van-e egyik embernek a másik életét elvenni faji
vagy vallási indokokból. Az
összművészeti tárlaton a kortárs magyar művészeti élet legjelesebb képviselői vettek
részt. A megnyitón Juhász Ferenc költő olvasta fel az erre az
alkalomra írt versét, majd
Vukán György adta elő zongoradarabját.

Pályázati felhívás
A Szentendrei és Térsége TDM Kft. pályázatot ír ki a Dumtsa Jenő utcában felállított új faházak arculatának Szentendre város építészeti jellegzetességeit is megjelenítő, illetve
ehhez illeszkedő átalakítására.
A kiíró olyan pályaműveket vár, amelyek az adventi vásár idején felállított 20 db natúr faházat olyan – esetleg egymástól különböző, de
együttesen harmonizáló – díszítőelemekkel,
színekkel, bármilyen más, az épületek szerkezetét nem megváltoztató elemekkel, motívumokkal látják el, amelyek tükrözik városunk
építészeti hagyományait, és illeszkednek a Fő
téri és Dumtsa Jenő utcai kereskedő- és lakóházak megjelenéséhez, színvilágához.
A faházakat a tervek szerint nemcsak advent
idején, hanem az év többi hónapjaiban megrendezett helyi fesztiválokon, illetve egyéb, országos rendezvényeken is felállítják, ezért
fontos, hogy városunk arculatát és szellemiségét tükrözzék, és egyedi szentendrei (és ne
csak karácsonyi!) hangulatot árasszanak.
A projekt 2013 május-júniusában kerülne megvalósításra a nyertes pályázók és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. közös
kivitelezésében. Előnyben részesülnek azok a
pályázók, melyek saját munkával, vagy a tervező által javasolt és felkért (lehetőleg helyi)
alvállalkozóval a megvalósítást is elvégzik, és
tervükhöz részletes tervet nyújtanak be a kivitelezés költségeiről is.

A kiállítás, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítványa a MANK-al, a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel közösen rendezett, megnyitója is –
hűen a tárlat alapgondolatához, a keresztény-zsidó párbeszédhez – ökumenikus volt.
Schweitzer József főrabbi, a
tárlat fővédnöke levélben üdvözölte a megnyitó résztvevőit,
majd Fabiny Tamás evangéli-

Technikai szempont: időtállóság, időjárás-állóság (csak olyan művek jöhetnek létre, melyek
szabadtéri rendeltetésüknek megfelelnek).
A dekorációk tetszőleges technikával, de lehetőleg természetes, időtálló anyagokból készüljenek, és ne zavarják a házak össze- és
szétszerelését, tárolását.
Kivitelezhetőségi szempont: a pályamű megvalósítási és anyagigénye ne haladja meg az
3 000 000 Ft-ot. A beérkező terveket zsűri bírálja el szakmai és technikai kivitelezési szempontokat szem előtt tartva.
A győztes pályamű alkotója 200 000 Ft díjban
részesül.
A faházak „szentendreiesítésére” örömmel
fogadunk minden ötletet, javaslatot diákoktól, civilektől és minden városlakótól is, melyek közül
a legjobbakat külön díjazásban részesítjük.
A pályázatnak tartalmaznia kell: • az alkotó
önéletrajzát • látványterv(ek)et: az alkotás
vázlatát • az alkotás koncepcióját, technikai
kivitelezés leírását • lehetőség szerint a kivitelezés költségeit.
A pályázatokat lezárt borítékban
a következő címre várjuk:
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.,
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.
A pályamunkák benyújtásának
határideje: 2013. február 1.
További információ:
tdmszentendre@gmail.com
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kus püspök megrendítően
szép és elgondolkoztató beszéde következett istenhitről,
felelősségről, a múlttal való
szembesülésről.
Benczúr Emese gombostűkkel
kirakott installációjának mondata, az „Arra emlékezz, amit
felejtenél” lehetne akár ennek
a ritkán látott színvonalú és
gondolatgazdag kiállításnak a
mottója.
Rappai Zsuzsa

Életpálya Nap a Móricz
Gimnáziumban
A MediaGo Közhasznú Alapítvány szervezésében az Európai
Unió támogatásával, az Európai
szociális Alap társfinanszírozásával Életpálya Napot rendeznek a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban
(Kálvária út 16.) december 19-én.
A MediaGo Alapítvány célja ezzel
a programmal, hogy a középiskolákban végzős hallagtóktól kezdve az egyetemet elvégzett hallgatókig az érdeklődőknek komplett
áttekintést adjanak a munkaerőpiacba való belépéshez.
A program további célja az önkéntesek bevonásával a civilszervezetek, egyházi intézmények,
valamint szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények az oktatás
területén biztosított szolgáltatási
kapacitásának fejlesztése, bővítése. A program karrier tanácsadó
csoportjai segítenek a pályaorientációs, karrier- és egyéb munkaerőpiaci tanácsadások kiépítésében, fejlesztésében. Novemberben a szentendrei Református
Gimnázium adott otthont a rendezvénynek.
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60 éves a Pest Megyei Könyvtár II.
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beiratkozott olvasó van. Az intézményben
300 napi- és hetilap, irodalmi, művészeti
és tudományos folyóirat is várja az ide betérőket, a fonotékában pedig 20 000 hanglemez, CD, DVD, bakelit eszköz közül
válogathatnak.

Kattints rá nagyi!

A Pest Megyei Könyvtár portálja 1953-

Pest Megyei Művelődési Központ
és Könyvtár (PMKK)
Az 1960-es évek végén a Pest Megyei Tanács VB úgy vélte, hogy „az azonos művelődéspolitikai célkitűzés megvalósítása
szerint az azonos földrajzi, társadalmi, politikai hatáskörben” szükség lenne egy
közös intézményre. Az új intézmény, a
Pest Megyei Művelődési Központ és
Könyvtár terve tehát megszületett, most
már csak a helyet kellett megkeresni
hozzá. Elsőként négy település neve merült fel: Cegléd, Gödöllő, Szentendre, Vác.
Hogy végül mégis Szentendre mellett döntöttek, annak az volt az oka, hogy a városban már több országos, illetve megyei
intézmény is működött: Szerb Egyházmegyei Gyűjtemény (1964-), Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága (1972-), Szabadtéri Néprajzi Múzeum (1974-).

Az üvegpalota
Az épület részére a helyet is megtalálták:
a belvároshoz közel, az egykori szerb püspöki palota birtokaira akkor már kiépült Engels, ma újra a Pátriárka utcában. Az
épület tervezésével az Ybl-díjas Hoffer
Miklós építészt bízták meg. 1975-re 2468
nm-en 15 134 m belső térfogattal el is készült az épület. A tető nélkül emelt, sok
üvegfelülettel rendelkező intézmény a városiakat igen meglepte. Találgatták is,
hogy mi lesz az, és csak üvegpalotának
hívták. A munkatársakat pedig a berendezés lepte meg, mert annak nagy részét a
népművelő dolgozók kapták (színházterem, klubszobák, irodák), a könyvtárnak a
tér alig egyötöde jutott. Így Budapesten

maradt a könyvraktár egy része és a kötészet. Ám a helyi művelődési intézmények
sem fértek el maradéktalanul. A régi József Attila Művelődési Házban maradt az
ifjúsági pinceklub és a gyermekkönyvtár,
mely végül 1985-ben költözött az új épületbe.

Pest Megyei Könyvtár
A rendszerváltás után az egykori Pest Megyei Tanács helyett megalakult a Pest Megyei Önkormányzat, amely 1990. október
1-jén kettévágta a PMKK-t, és megalakította a Pest Megyei Könyvtárat. A művelődési rész leköltözött a régi helyére, a
Duna-partra, így az épület - a színházat kivéve - a könyvtáré lett.

Mit olvassak? Mit hallgassak?
Azzal, hogy a megyei könyvtár egykor a
városba került, a szentendreiek mérhetetlenül nagyobb kulturális lehetőséghez jutottak. Az egykori Városi-Járási Könyvtár
24 000 kötete (amit a Pest Megyei Könyvtár átvett) helyett ma több mint 200 000
kötet áll az olvasók rendelkezésére. Öszszevetve hasonló nagyságrendű településsel látszik csak az igazi nyereség:
például Hatvanban alig 140 000 könyvet
vehetnek kézbe az ott lakók. És emellett,
hogy nálunk nagyobb a választék, az is
említést érdemel, hogy a könyvtárban több
nyelven is (angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol, eszperantó) vannak olvasnivalók. Az iskolák városában, ahol
egy felső, öt középfokú, hét általános és
két művészeti iskola van, ez bizony igen
nagy segítség. Jelenleg több mint hétezer

1995-ben az angol, görög, holland könyvtárak mellett a PMK is bekapcsolódott a
PHARE-programba, amelynek 2,1 millió
forint támogatásával elkezdődött a „gépesítés”. Elsőként megindult a SZIRÉN. Az
egykori cédulás kölcsönzés helyett az
adatokat már gépbe vitték a könyvtárosok.
Ez nagy segítség volt az olvasók tájékoztatásában is, hiszen nemcsak a helyi állományban, hanem az ország valamennyi
könyvtárában, sőt az Országos Széchenyi
Könyvtár anyagában is lehetett keresni. Az
olvasók számára külön teremben gépeket
helyeztek el, amelyeket önállóan használhatnak. De nemcsak a technikával könynyen barátkozók ülhetnek le a gépek
mellé, hanem a nagymamák, nagypapák
is, hiszen pár éve tanfolyamot szerveztek
az idősebbek oktatására is.

„Csak beljebb, Jancsikám”
Ezzel a címmel tartott nagy sikerű előadást évekkel ezelőtt a könyvtárban Huszárik Kata és Molnár László előadóművész. A kölcsönzés mellett a könyvtár
a kezdetektől tart irodalmi és művészeti
rendezvényeket is. A Zsíros kenyér, extrákkal, Töltsön egy éjszakát a könyvtárban!, Az olvasás éve, Országos könyvtári
napok stb. címmel tartott rendezvényeken
a következő írókkal, költőkkel találkozhattak a szentendreiek: Balla D. Károly, Cseh
Tamás, Csepeli György, Esterházy Pál,
Faludy György, Görgey Gábor, Grendel
Lajos, Kányádi Sándor, Konrád György,
Krasznahorkai László, Lengyel László,
Müller Péter, Parti Nagy Lajos, Polcz Alain,
Réz András, Szakonyi Károly, Varró
Dániel. Az irodalmi találkozók mellett többször tartottak előadásokat, beszélgetéseket, kulturális rendezvényeket is. Utoljára,
november 6-án Örkény István íróra emlékezve a középiskolások számára országos prózamondói vetélkedő elődöntőjét
szervezték meg. A rendezvények a gyermekkönyvtárban még gyakoribbak: a tantervi munkát segítő foglalkozások mellett
többféle, tematikájában érdekes találkozó
várja a kicsiket és nagyobbakat.

És végül a szakma
A szentendrei olvasók kiszolgálása, a kölcsönzés mellett a munka nagy részét továbbra is a megye 187 településének
szakmai segítése, a továbbképzések bonyolítása teszi ki.
Pethő Németh Erika
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Mesél a könyvtár
Advent, amnesztia és egyéb érdekességek
Vissza nem térő lehetőséget kínál a Pest
Megyei Könyvtár azoknak az olvasóinak,
akik hosszabb-rövidebb ideje nem rendezték könyvtári tartozásukat. Ha december 19-én, szerdán 13 és 19 óra
között visszaviszik a náluk lévő dokumentumokat (könyvet, CD-t, DVD-t, folyóiratot), „amnesztiában” részesülnek,
vagyis elengedik a büntetésüket. Itt az alkalom, hogy a régóta tartozók könnyítsenek lelkiismeretükön!

December 17. és 22. között ünnepli az
intézmény fennállásának 60. évfordulóját.
A programsorozatot a Vámos Miklós íróval
való találkozás nyitja, aki december 17-én,
hétfőn, 18 órai kezdettel legújabb kötete,
a Szitakötő kapcsán beszélget az olvasókkal.
December 18-án, kedden, 16 órától adventi koncert lesz a fonotékában.
Közreműködnek a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei. Bach-, Beriot-, Bizet, Cosimi-, Gabrieli-, Händel-, Pleyel-,
Praetorius-, S. Martin-műveket adnak elő,
valamint két magyar népdalt.
December 20-án, 18 órakor Pál Ferenc atyával találkozhatnak az érdeklődők.
A népszerű mentálhigiénés szakember,
„Pálferi” frissen megjelent könyvével kapcsolatban az önbecsülésről beszél.
Volt egyszer egy földbe vájt lyuk… Valahogy
így kezdődik a Hobbit születéséről szóló
mese. Hetvenöt éve jelent meg először J. R.
R. Tolkien The Hobbit című könyve, mely
magyarul A Babó címet kapta. Ez alkalomból december 21-én, pénteken
17.30-kor az olvasóteremben Kaszab
Zsuzsanna előadást tart az olvasóteremben
a mű létrejöttének körülményeiről. Aki szereti az író főművét, a Gyűrűk Urát, most
meghallgathatja a történet elejét is. Végül az
író megzenésített verseit adja elő a Magyar
Tolkien Társaság kórusa.

Ugyancsak 21-én a fonotékába beiratkozók a szokásos három hónapon felül
plusz 60 nap jogosultságot szerezhetnek
a kölcsönzésre. Hatezer darab DVD-ből és
nyolcezer CD-ből álló páratlan gyűjtemény
várja őket!
Akik még karácsony előtt szeretnének kisebb ajándéktárgyakat készíteni, megte-
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hetik december 22-én, szombaton délelőtt
a könyvtár aulájában, ahol ingyenes kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Közben a Barcsay-lépcsőn karácsonyi
történeteket olvasnak fel a könyvtárosok.
13 órától pedig a Barakoo Szabad Dobkör
interaktív örömzenélésének részesei lehetnek a látogatók.
Igyekeztünk úgy összeállítani a születésnapi hét programját, hogy mindenki találhasson benne kedvére valót. Így kívánunk
Önöknek áldott, boldog karácsonyt, és azt,
hogy mindenkinek jusson örömet hozó,
könyves ajándék a fa alá. Rendezvényeinkre szeretettel várunk mindenkit!
A Pest Megyei Könyvtár munkatársai

21

Nyelvi vetélkedő a Pest Megyei
Könyvtárban
Az Országgyűlés 2011-ben egyhangúlag
nyilvánította november 13-át a magyar
nyelv napjává annak emlékére, hogy
1844-ben ezen a napon fogadták el a
magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.
A Pest Megyei Könyvtár szentendrei középiskolások számára nyelvi vetélkedőt
hirdetett. A vetélkedőre öt csapat nevezett:
a Móricz Zsigmond Gimnáziumból két csapat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium egy csapattal képviseltette
magát, és a két felekezeti gimnázium – a
Ferences és a Református – szintén egyegy csapatot állított ki.
A vetélkedő anyagát Szarvas Rita, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára állította
össze. A versengést háromtagú zsűri értékelte, a zsűri tagjai szintén magyartanárok
voltak. Hat témakörben folyt a vetélkedés.
A beszédes nevektől a nyelvi totón át
a mondatelemzésig és a szótárhasználatig
széles nyelvi ismereteket feltételezett
A győztesek: Csongrádi Luca,
Gerencsér Anna és Gera Júlia

A zöld lific és a Mikulás
a gyermekkönyvtárban
December 1-jén a PMK és a Szentendrei
Kulturális Kht. közös rendezvénye nagyon
sikeres volt. Míg az előcsarnokban bolhapiac várta az érdeklődőket és a színházteremben filmet vetítettek, addig a gyerekkönyvtárban Lázár Ervin A zöld lific
című bábjátéka ment. A Kőhegyi Bábszínház előadói, Lajkó Bence és Juhász Kristóf bábjai lenyűgözték a kisiskolás, óvodás
és bölcsődés korú közönséget. A történetben nem mindennapi lények keltek életre.
(De hogy szabad-e rémséges figurákról
mesélnünk gyerekeinknek, azzal kapcsolatban olvassák el 14. oldalon található írásunkat!)
December 6-án a
Mikulás kölcsönözte a könyveket a kicsiknek,
és aki ezen a
napon iratkozott
be a gyermekkönyvtárba, azt
maga a fehér szakállú Télapó írta a
be a Könyvtár
Nagykönyvébe.

a kérdések helyes megfejtése. Az egyik
feladat versírás volt, megadott szempontok alapján. Álljon itt példaként a legjobb,
Gerencsér Anna verse:
ÖRÖKSÉG
Hallgatunk.
Száz szakadt szavunk
Szétszórva szürke ég alatt,
Szívünkben mégis megmaradt
Magyarságunk.
A Pest Megyei Könyvtár emléklappal és
könyvvel jutalmazott minden résztvevőt. A
verseny győztese a Ferences Gimnázium
háromfős csapata lett, ők pénzjutalomban
is részesültek. Köszönet a diákoknak, felkészítő tanáraiknak és a PMK munkatársainak, akik lehetővé tették, hogy a
magyar nyelv napja ünnepi alkalom lehetett Szentendrén.
Péliné Bán Éva
civil segítő könyvtáros, magyartanár
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Képzőművészeti
pályázat értékelése
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A HAJAS SZALONBÓL

A szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület által meghirdetett városi képzőművészeti pályázat legjobb alkotásaiból kiállítást rendeztek a Helyőrségi Klubban,
melyen átadták a résztvevőknek a versenydíjakat, az
elismerő okleveleket és emléklapokat.

Helyezések

Brains évzáró nagykoncert
a Petőfi Csarnokban
A Brains zenekar két ünnep közötti koncertjét a legendás Petőfi Csarnok sokat látott falai közé szervezte. A december 28-i
bulin a rajongók méltó karácsonyi ajándékot kapnak a csapattól: a drum and bass
zenekar itt mutatja be először készülő lemezének friss szerzeményeit.
Részletek: http://brains.hu
https://www.facebook.com/BRAINSBAND

A Magyar Honvédség élete témakör
Alsó tagozatos korcsoport: Gaszner Kata (Templomdombi Általános Iskola)
Felső tagozatos korcsoport: Sági Kristóf (Szent András Általános Iskola)
További díjazottak: Benke Dénes, Szabó Róbert,
Jünling Zsanka, Mester Emma, Stec Kaidi Tea, Németh Benedek, Klausz Veronika
Görgey portré témakör
Felső tagozatos korcsoport: Pardi Dóra (Szent András Általános Iskola)
Középiskolás korcsoport: Somogyi Sára (Református Gimnázium)
További díjazottak: Izsó Ivett, Bokori Kata, Fügedi
Zsófia, Toldi Szabó Adrienn, Nagy Regina, Rósa
Tünde, Hoover Laura
A legtöbb pályamunkát a Szent András Általános Iskola és a Templomdombi Általános Iskola tanulói készítették. Köszönjük a diákok részvételét, a
felkészítő tanárok és a szülők segítő munkáját. Minden pályázónak gratulálunk!
Koncz János ny. ezredes, elnök

Miller Zoltán is a BRAINTURBO
módszerrel tanul angolul!
Mindannyiunk számára egyre
fontosabbá válik egy vagy több
idegen nyelv ismerete. Ez alól a
hazai sztárok sem kivételek, az
ő érvényesülésükhöz ugyanúgy
elengedhetetlen a nyelvtudás,
mint bárki másnak. Miller Zoltán, az egykori Emberek együttes énekese, sikeres musical
színész folyamatosan fejleszti
angol nyelvtudását.

R.: Zoli, mi motivál egy ismert embert, személy szerint téged
abban, hogy angolul tanuljon?
MZ.: Úgy gondolom, hogy idegen nyelv nélkül a mai világban,
függetlenül attól, hogy ki mivel foglalkozik, sokkal kisebb esélye
van bárkinek érvényesülni.
R.: Hogyan kezdtél el angolul tanulni?
MZ.: Amire nekem szükségem volt, az az, hogy angolul beszélni
tudjak. Pont ezt nem tudtam megfelelő szinten elsajátítani, mert
az oktatás elsősorban a nyelvtanra koncentrált, így állandóan
kudarcélményem volt. Azt gondoltam, soha nem fogok tudni
rendesen megtanulni angolul.
R.: De azért, gondolom, nem adtad fel? Mi volt a következő lépés?
MZ: Egy barátom hívta fel a figyelmemet egy különleges nyelvoktatási módszerre, a BRAINTURBO-ra. Ez a módszer kifejezetten a kommunikációra koncentrál, és relaxációs állapotban
tanítja a nyelvet. Az elején kicsit szkeptikus voltam, de a be-

KERATINOS
HAJEGYENESÍTÉS
Gondod van párás, esős időben,
uszoda, szauna után göndörödő
frizuráddal, esetleg a festés,
dauerolás vagy a hajvasalás károsítja
hajszálaidat?
Akkor próbáld ki az újfajta
HAJ-KISIMÍTÓ ELJÁRÁST,
mely 100%-ban VEGYSZERMENTES,
így egyáltalán nem károsítja,
sőt segít helyreállítani
a strapált a hajat is.
A kezelés után 3-4 HÓNAPIG SIMA,
EGÉSZSÉGES marad a hajad!
Kizárólag erede alapanyaggal,
kedvező áron dolgozom.

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS,
BEJELENTKEZÉS: 20/946-0840
KÉRÉSRE HÁZHOZ MEGYEK!

mutatóóra és a mögöttem álló hónapok meggyőztek a módszer
hatékonyságáról.
R.: Mi tetszik neked a BRAINTURBO-módszerben?
MZ.: Nekem különösen tetszik, hogy a nyelvtanulás nem egy
fárasztó tevékenység, hanem a relaxációs állapot miatt szinte
kipihenem magam tanulás közben. Jelenleg ez az egyik olyan
időtöltésem, ahol ki tudok teljesen kapcsolni, és közben még
nyelvet is tanulok. Számomra fontos, hogy rugalmasan illeszkedik az időbeosztásomhoz, csak velem foglalkoznak, kellemes
környezetben. Mivel alapvetően lusta ember vagyok, nem szeretek otthon házi feladatot írni vagy magolni. Ezzel a módszerrel egyiket sem kell.
R.: A mozgalmas életed mellett mennyi időt kell szánnod a
nyelvtanulásra, hogy eljuss a kívánt szintre?
MZ.: A módszernek köszönhetően háromszor-négyszer gyorsabban tanulok, mint egy hagyományos nyelviskolában. Így 34 hónap alatt jutok el ugyanarra a szintre, hogy angolul
folyékonyan tudja beszélni.
R.: Hol van a nyelvstúdió?
MZ.: A Brainturbo Nyelviskola Szentendrén, számomra ideális
helyen, a Dunakanyar krt. 12. szám alatt található (tel. 06-20240-2222).
R.: Köszönjük, hogy bevontál minket nyelvtanulási szokásaidba,,
és sok sikert kívánunk további munkáidhoz.
( x)
További információ a brainturbo hálózat honlapján:
www.brainturbo.hu

Szentendre, Dunakanyar krt. 12., I. emelet
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Angyali szó zengedez
– SEBESTYÉN MÁRTA KONCERTJE
December 22. szombat,
20.00
Péter-Pál templom
A betlehemi csillag üzenete – magyar és más népek zenéiben, írott
forrásokból és a szájhagyomány
gazdag tárházából
Közreműködik: Andrejszki Judit
– ének
Sebestyén Márta születése
óta a zene bűvöletében él,
édesanyja révén is, aki zenepedagógus, Kodály Zoltán egykori tanítványa. Különösen a
népdalok világa ragadta meg,
ezek előadásával már kislány
korában felfigyeltek tehetségére. Mára már világhírű művész, aki a legrangosabb koncerttermekben lép fel. Minden magyarországi díjat megkapott, amit
egy művész elnyerhet: 2010-ben egyedüli magyarként megkapta
az UNESCO Artist for Peace címet. Énekelt a japán császár előtt,
de a spanyol király és az angol uralkodó is megismerhette általa
a magyar nép dalait. Igazi kulturális nagykövete hazájának.
Belépőjegy: 2500 Ft. Jegyek elővételben kaphatók a Kulturális
Központban (Dunakorzó 11/A., telefon 312-657) munkanapokon
9-17-ig, és a Tourinformban (Dumtsa J. u. 22.) munkanapokon 916.30-ig, szombat-vasárnap 10-18 óráig.

Prima Primissima díjat kapott
Krasznahorkai László
Magyar irodalom kategóriában Krasznahorkai László író kapta
az idei Prima Primissima Díjat. Krasznahorkai László 1954-ben
született Gyulán. Első műve, a Sátántangó 1985-ben jelent meg.
Műveit több mint húsz nyelvre fordították le, a regényeiből készült
filmek is bejárták a világot. Egyike a külföldön legelismertebb magyar íróknak. Munkásságát Németországban a Brücke Berlin díjjal ismerték el. Az Amerikai Egyesült Államokban is óriási sikerrel
szerepel, itthon számos egyéb elismerés mellett Kossuth-díjjal
tüntették ki.
Krasznahorkai László a 80-as évek elején költözött Szentendrére,
a tanári gyakorlatát a Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte.
A 90-es évek elején Pilisszentlászlóra költözött, jelenleg
Berlinben él.
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Ha angyal szállt el felettünk…
…mert elszállt, az biztos, és akkor hosszasan időzött a Pest Megyei Könyvtár fölött. Láthatott sok fürge lábat, csillogó szemet,
hallhatott csengő hangokat több mint száz gyermek és mintegy
negyven felnőtt néptáncostól, akik ismét nagyszerű estében részesítették advent második hétvégéjén Szentendrét.
Hosszú évek óta hagyomány ez az ajándék a Szentendre Néptáncegyüttestől, hiszen minden év decemberében láthatjuk őket,
amikor gálaműsort adnak a színházteremben. Összegzés is ez
ilyenkor, hogy mi történt az eltelt évben, színpadra kerülnek a jól
ismert, sikeres műsorszámok, valamint az új koreográfiák.
Minden év végén van miről számot adni, de a 2012-es esztendő
kiemelkedően mozgalmas volt, sok élménnyel, tanulással, munkával teli. Rengeteg fellépés, tánctábor, próbatermi izzadás, sírás,
nevetés, ahogyan ez kell. Mert bizony a sikert nem adják ingyen,
áldozatokat kell hozni érte – ezt minden táncos tudja. Az együttes mindig vállalja a kihívásokat, a megmérettetéseket, amelyek
vagy sikerülnek, vagy nem úgy, ahogy tervezték.

Sikerült 2012-ben már negyedszer megszerezni a Kiváló Együttes minősítést. A Felszállott a Páva vetélkedőn viszont nem sikerült a döntőbe jutni. Hogy ez kudarc-e? Semmiképpen. A legjobb
tizenkettőbe belekerülni csodálatos dolog volt, egy egész ország
tudja már, hogy Szentendrén van egy nagyszerű közösség, akik
minden szabadidejüket a néptáncnak szentelik, s azt magas szinten művelik. Ezért is adták bele szívüket, lelküket minden tudásuk
mellett a december 8-i gálaműsorba, hogy mindenki láthassa, az
együttes már előre tekint, az új feladatok felé. Tudják és hiszik,
hogy: „A néptánc egyéniséget formáló hatalmas érzelmi erő,
szenvedély, ami gazdagabbá teszi az egyént. A népdal és a tánc
ősi gyógymód, mely megőrzi a szellemet és a fizikumot az öregségtől” – ahogy azt Falvay Károly néptánckutató lejegyezte.
Köszönik a szavazatokat, a tapsokat, a lelkes biztatásokat. Mi
pedig köszönjük az együttes vezetőinek, táncosainak, a gyerekek lelkes szüleinek az együvé tartozás melengető érzését, a virtuóz táncokat, a szép dalokat.
Az angyal talán még itt maradt, de hogy jövőre ismét eljön, abban
biztosak lehetünk.
G.

Felvételi

A Szentendrei Református
Gimnázium felvételt hirdet
a 2013/2014. tanévre
Jelentkezhetnek mindazok
a keresztyén
diákok, akik jelenleg
az általános iskola
4., illetve 8. évfolyamára járnak,
és tanulmányaikat jövõre
nyolcosztályos,
illetve négyosztályos
gimnáziumban szeretnék folytatni
Jelentkezési lapok a gimnázium
portáján kaphatók (Áprily tér 5.).
Beadási határidő: február 15.

VÁROS
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Bálványfák
Akik ismernek, tudják, hogy szenvedélyesen szeretem Szentendrét fényképezni. Nemrégiben a „Nagyhíd” (Apor híd) Dumtsa
utcai oldalán álltam, és megpróbáltam lefényképezni a Pozsarevacska templomot. A Vuk Karadzsics tér hátterében a templommal, beljebb az újra épülő Pajor-kúriával csodálatos városképi
rész. Igen ám, de a templom az előtte álló bálványfáktól nem látszott, olyan volt, mintha egy erdőben állna. Milyen kár, gondoltam, hogy városunk egyik legszebb és legrégebbi temploma
teljesen el van takarva a fákkal. Amikor közelebb mentem, lát-
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tam, hogy a fák veszélyes közelségben vannak a templomhoz.
A gyökerek nagy valószínűséggel már a templom alatt lehetnek,
az ágak viszont a templom tető fölé magasodnak. A tetőt és az
ereszcsatornát a fák lehullott levelei beborították, és a tetőn
kialakult moharéteg nyilvánvalóan régóta akadályozza a tető
természetes szellőzését. Minden bizonnyal pusztul a tetőszerkezet…
Bálványfák! Aki ismeri ezt az agresszív növényt, az tudja, hogy
milyen kockázatot jelent a jelenléte. Van fa, ami a kőfalba nőtt
bele… Ekkor eszembe jutott egy néhány évvel ezelőtti eset.
Ugyanebből a fasorból minden előzetes jel nélkül kidőlt az egyik
fa. Mint a kugli. Szerencsére akkor a kőfal felé dőlt. A kőfalat úgy
zúzta szét, mint a perecet. Még elgondolni is szörnyű, mi lett
volna, ha a templom felé dől!? És ezekből az „időzített bombákból”, még három darab áll, amellyel a műemlék templom és környezete komoly veszélynek van kitéve!
Másnap bementem a Városházára, és elmondtam aggodalmaimat a polgármesteri hivatal illetékeseinek. Viszonylag rövid idő
alatt felpörögtek az események. Néhány napon belül egy bizottság állt fel, minden érintett bevonásával. A helyszíni bejáráson bizonyosságot nyertek az aggodalmaim. Minden jelenlévő: a
hivatal, a városvédők, a művészek és az érintett egyház képviselői egyetértettek az aggodalmak jogosságával. A dolog hivatalos útra lépett.
Remélem, hogy a város lakossága megértéssel és egyetértéssel
ítéli meg és fogadja el a megkerülhetetlen helyzet folytatását, a
veszélyt jelentő fák kivágását.
Pistyur Imre

Ipari kincsestár
– avagy helyet keres a nyomdamúzeum
Híreket olvasnánk, Ady versét vagy Jókai hosszú regényeinek egyikét? Egy-két kattintással máris rátalálhatunk az interneten.
Szokásaink észrevétlenül változnak. Kevesebbszer térünk be a
könyvesboltba, a könyvtárba, ritkábban keressük a napilapokat
a standokon. A könyvkiadás piaca ma még egyre bővül, ám a nyomtatott sajtó halálával számos tudományos szakcikk foglalkozott a
21. század elején. Egy ausztrál jövőkutató, bizonyos Ross Dawson
prognózisa alapján például a magyar nyomtatott sajtó 2032-re hal
ki. A borúlátó jóslat ellenére sokan éppen az ellenkező tendenciában hisznek: az elektronikus sajtó térhódítása mellett a nyomtatott
lapok és igényes kiadványok fokozatosan felértékelődnek.
A technológiai változásokkal néhány szép foglalkozás, például a
korábban „elitszakmának” tartott klasszikus nyomdászat is kihalófélben van. Szerencsére mindig akadnak elhivatott képviselői
egy-egy mesterségnek, mint ahogy Novokrescsenszkov Tamás
is az. Fanatikusan szereti és gyűjti a régi nyomdagépeket, melyekből családja mára múzeumnyi mennyiséggel rendelkezik.
A rendszerváltás tájékán a magasnyomó gépek, mint elavult technika, az ólombetűkkel együtt kidobásra ítéltettek. Alig maradt fenn
pár darab az értékes – és külsejükkel is komoly esztétikai értéket
képviselő – nyomdagépekből. Novokrescsenszkov Tamás megszállottan gyarapítja kincsestárát, főként magyarországi darabokat mentett meg az utókornak, így az ócskavasként kezelt
nyomdaipari eszközök nem a MÉH-telepen kötöttek ki. Van itt régi
szedőszekrény, ólombetűk, fabetűk, klisék, középkori kézi betűöntő készülék, nyomdai fényképezőgép, stencilgépek, tűzőgépek, kötészeti táskás és késes hajtogató gép, kézzel hajtós
lendkerekes vágógép, ofszetgépek, pedálos tégelysajtók, Wör-

Novokrescsenszkov Tamás, a vándornyomdász

ner gyorsajtó. Gyűjteményének különlegessége, hogy szinte valamennyi nyomdagép üzemképes. Egyikük attól egyedi, hogy a
trianoni diktátumot ezen nyomtatták.
A vándornyomdász már több múzeumban tartott ismeretterjesztő
foglalkozásokat, hogy a magasnyomtatás rejtelmeibe bevezesse
a most felnövő generációt. Tamás rendszeresen oktat a budapesti KOGART Galériában, ahol a grafikai munkákat gyönyörű
dombornyomással készíti el. Szervezeteknek nem tagja, kivéve
a Magyar Játék Társaságot, amire nagyon büszke, „mert boldogság az élet, ha játékkal töltjük” – mondja.
A helyi alkotóknak, szentendrei művészeti iskoláknak is figyelmébe
ajánlom a régi nyomdatechnológiát, hiszen ezzel ma már csak ritkán találkozhatunk. A gyűjtemény jelenleg raktárban várja a jövő
évet, amikor új, tágasabb helyre költözhet Tamás családjának interaktív nyomdamúzeuma. Lehet, hogy Szentendrére?
Sz. N.

MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu
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Hogyan szilveszterezik?
2012 év vége több kultúrkörben jelentős változások
időszaka. Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak,
ki, hogyan tölti az év utolsó napját, tesz-e ezen a
napon valamilyen fogadalmat, ígéretet önmagának a
2013-as évre.

Asszonyi Tamás
szobrászművész,
2012-ben Szentendre díszpolgára
Évek óta otthon szilveszterezem. Ez a nap ugyanolyan számomra, mint az év többi napja, nem úgy tekintek rá, mint egy fontos dátumra, vagy mint egy fordulópontra. Emlékszem,
fiatalkoromban nagy bulikat tartottunk ilyenkor a művésztelepen,
összejáró baráti társaság voltunk, de lassan fellazultak ezek a
szálak. Újévi fogadalmakat sem teszek már évek óta. Régebben
voltak ugyan ilyen próbálkozásaim, de soha nem tartottam be
őket, úgyhogy leszoktam róla.

Budai Otília
Szentendre új gazdasági alpolgármestere
Ilyenkor nem csak a karácsony, de az adventi készülődés is sokat
jelent számomra. Olyan dolgokra van időm, amelyeket a hétköznapok sűrűjében nem tudok megtenni. Nyugodtan végigsétálni a
vásárban, színházba menni, a családommal, párommal lenni.
Újévi fogadalmat nem szoktam tenni, próbálom úgy élni az életemet, hogy mindig új kihívásokat, új célokat tűzzek ki magam elé,
ezért ezekből bőven van mindig, nem csak újévkor.
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lünk vannak a barátaink is, és ugyan ő dolgozik, azért megpróbálunk egy kicsit kikapcsolódni és bulizni is. Az ilyen Szilveszterekben az a jó, hogy nem kell a konyhában tölteni a napot az
előkészületekkel, hiszen az asztalon vár a kész vacsora, ugyanakkor nem is mehetünk haza, amikor kibuliztuk magunkat, mert
mi zárjuk az ajtót a vendégek után. Olyan, mintha minden évben
egy nagy házibulit szerveznénk, csak némi könnyítéssel.
Nem vagyok túl jó az újévi fogadalmak betartásában, éppen ezért
fogadom meg minden évben ugyanazt, fáradhatatlanul. Hogy az
új évben precízebb leszek a papírmunkákban, nem hagyom mindenfelé kallódni a jegyzeteimet, irataimat, kevesebb fölösleges
dolgot vállalok el és veszek a nyakamba, hogy többet lehessek a
családommal, és gyakrabban járok haza Szarvasra az Anyukámékhoz.

Zakar Katalin
hegedűművész,
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatója
Ebben az évben még nem döntöttem arról, hogy hol és hogyan
szilveszterezek. A szilveszteri éjszakát nem tekintem különleges
éjszakának, de az biztos, hogy vagy családi körben vagy barátokkal szeretném tölteni. Fogadalmat sohasem teszek, mert az
év minden napján próbálok úgy élni, hogy ne kelljen szégyenkeznem magam előtt az év utolsó napján.
Ha előre tekintek a következő évre, akkor arra gondolok, azt kívánom, hogy ugyanolyan szeretetben tölthessem a napjaimat
családom és kollégáim körében, mint az elmúlt években!

Városi szilveszteri porgramok lapunk 18. oldalán

Kálnoki-Gyöngyössy Márton
a Ferenczy Múzeum igazgatója
Mivel nehéz, kemény, de eredményes szentendrei év áll mögöttem, ezért idén nem utazom el, hanem Rákoscsabán, a szülői
házban, szűk családi körben töltöm a szilvesztert. Édesanyám
ilyenkor malacot süt és utánozhatatlanul finom süteményeivel vár
minket. Január elsején pedig kihagyhatatlan családi program a
bécsi újévi koncert meghallgatása a tv-ben. Újévi fogadalmakat
nem szoktam tenni, de most megígérem magamnak, hogy 2013ban megírom tudományos könyvem. Ez Nyugat-Magyarország
pénztörténete és pénzforgalma a középkorban, melyhez évek óta
gyűjtöm és rendszerezem az anyagot.

Kósa Klára
keramikusművész
Nagyon szeretem és nagyon várom már az év végéhez kötődő
ünnepsorozatot. A szilvesztert családom körében töltöm, nagyrészt pihenéssel, olvasással, zenehallgatással. Az ünnepi asztalra
párom nagyon egészséges és különleges ételei kerülnek. Férjem
és fiam keresztneve is János, így ezekben a napokban vendégjárás várható a családban, és mi is vendégeskedünk a barátoknál,
rokonoknál. Szilveszterkor soha semmit nem fogadok meg, inkább
annak örülök, hogy az idei év ennyire sikeres volt számomra.

Novodomszky Éva
televíziós műsorvezető
+36-70-944-2100

Mióta a férjem belevetette magát a vendéglátásba, szinte minden évben ugyanúgy, az ő éttermében töltjük a szilvesztert. Ve-
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Levente Gála
Ebben az évben december 1-jén szombaton este 18.00 órakor a Városháza
dísztermében került sor a már hagyományossá vált Levente Gálára. A műsor öszszeállításánál nem kellett messzire menni,
a Musicantus Gyermekkar vezetője, Bokorné Forró Ágnes és egykori Levente-díjasunk, Tímár Sára azonnal elvállalták a
fellépést. Ugyanez elmondható Novodomszky Éváról, az est háziasszonyáról,
aki örömmel mondott igent a felkérésre,
amit ezúton is köszönünk! A gálaműsort
dr. Dietz Ferenc Szentendre Város polgármestere nyitotta meg.
Az est középpontjában az éneklés állt, hiszen hallhattunk itt a kórusfoglalkozásokon kiművelt bársonyos leányhangokat, és
a népzene minden ágában elmélyült profi
énekeseket is. Mindezeket gyönyörű
hangszerkíséretek tették még színesebbé.
A Musicantus Gyermekkar 2009 őszén
alakult a zeneiskola alapfokot végzett szolfézsosaiból. Mindnyájan hangszeren tanulnak a zeneiskolában, ám szeretnek
énekelni is, innen a kórus névválasztása,
muzsikáló énekesek. Az énekkar szívesen
vesz részt iskolai hangversenyeken, városi
és kistérségi kórustalálkozókon. A Musicantus Gyermekkar két ízben énekelt
együtt a Musica Beata Kórussal és június-
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XXVI. évfolyam, 23. szám

ban a Református Kórussal is. A gyermekkart Bokorné Forró Ágnes vezette. Műsorukon reneszánsz és barokk kórusművek
szerepeltek, melyek írói régi mesterek, XX.
századi és ma is élő szerzők. (1. Michael
Praetorius: Jubilate Deo 2. Mi most azért
jöttünk – régi magyar egyházi népének,
Közreműködött: Rohonyi Barnabás dobon.
3. Henry Purcell: Pásztor, pásztor – duett
az Arthur Király című operából Közremű-

ködtek: Bokor Anna és Mező Sára – furulyán, és Négyessy Katalin gordonkaművész csellón. Szólót énekeltek: Kamp
Anna, Szabó Luca, Szappanos Ildikó, Félegyházi Luca és Józsa Bojána. 4. Farkas
Ferenc: Hajnalnóta – Weöres Sándor versére, közreműködött Rohonyi Barnabás.
A kórus előadása után következett Tímár
Sára és barátainak összeállítása. Sára

Szentendrén él, és zenei tanulmányait is
Szentendrén kezdte Szvorák Katalin növendékeként 7 éves korában. 2012-ben
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Népzene Tanszékének népi
ének szakán, Budapesten. Jelenleg a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény népi ének tanára.
2008-ban elnyerte a Levente Alapítvány
Levente díját.
2011-ben Prima Primissima Junior Prima
díjat kapott Népművelődés kategóriában.
Zenekarai: Tímár Sára és zenekara, Orthent együttes, Forgó zenekar.
Rendszeresen szerepel a Sebő-együttessel, Szvorák Katalin vokál együttesével,
Havasi Balázzsal, a Kecskés régizene
együttessel. 2009 óta rendszeresen jár
gyűjtő utakra Erdélybe, Felvidékre, és kis
Magyarországra.
A Levente Gálán a szintén szentendrei
Sasvári Bertalannal (népi furulya) és Juhász Kittivel (cimbalom és népi ének) lépett fel, feledhetetlen perceket szerezve a
közönségnek. Az estet jó hangulatú állófogadás, baráti beszélgetés követte, a Polgármesteri Galériában, miközben mindenki megcsodálhatta Deim Balázs fotóművész kiállítását. A kiállítást Kopin Katalin
művészettörténész nyitotta meg.
Az idei Levente Gála méltó bevezetése
volt az adventi időszaknak.
Zakar Katalin

ÉKSZER-ZÁLOG
2000 Szentendre, Dunakorzó 13.
Tel.: 26/ 309-355
Nyitva: kedd-szombat 10.00-18.00

• arany és ezüst ékszerek javítása,
• készítése hozott aranyból is
• arany ékszerek felújítása, értékesítése,
• befektetési arany értékesítése,
• törtarany-felvásárlás
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Nagy siker volt! Adventi Lakástárlat és Vásár Szentendrén
helyszínéül szolgál az Adventi Lakástárlatnak és Vásárnak. Büszkén mondhatjuk
ezentúl, hogy Szentendre Városa otthont
ad a művészetnek – zárta köszöntőjét
Szentendre polgármestere.
A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány szervezésében, advent második hétvégéjén,
Szentendre város vendégháza adott otthont az Adventi Lakástárlat és Vásár rendezvénynek. Bemutatásra kerültek mindazon művészek, akik az Alapítvány 2012es évi lakástárlatain szerepeltek.
A lakástárlatok különleges szalonrendezvények, melyek meghívásos alapon magánlakásokban kerülnek megrendezésre.
A meghívottak körét a házigazda határozza meg, akinek az otthonában elhelyezett műalkotások elérhető közelségbe
kerülnek a közönség számára. A vásárló, a
gyűjtő jobban el tudja képzelni, hogyan hat
majd a kiválasztott mű saját lakásában. A
műalkotások bemutatásának ezen újszerű, divatos formája segíti a mű és közönsége egymásra találását.
Ez alkalommal az egykori Dimcsics ház
összes helyiségei: szalonja, ebédlője, lakószobái váltak három napra kiállítótérré.
A polgári stílusban berendezett enteriőrök
a lakástárlatok megszokott intim hangulatát idézték. A mostani nyitott tárlaton az érdeklődők bepillantást nyerhettek a
Lakástárlatok világába. 14 képzőművész Andrelli (Pap J. György), Bagdi Kata, Bálint Endre, Bihon Győző, Csíkszentmihályi
Róbert, Gy.Molnár István, Haász István, fe
Lugossy László, Korniss Dezső, Pistyur
Imre, Tóth Eszter, Tzortzoglou Georgios,

Végh Ildikó, efZámbó István – közel 150
alkotását tekinthette meg a közönség. A
szalonban szóló kellemes zene, a kényelmes fotelek, a meleg italok és harapnivaló
maradásra ösztönözték a látogatókat, akik
beszédbe elegyedtek egymással és a jelenlévő művészekkel. Mert az alapítvány
művésztalálkozókat is szervezett a három
napban. A ház ebédlőjében pedig a művészekről készült portréfilmeket tekinthette
meg a nagyérdemű. A közönség szórakoztatására zenei programokra is sor
került, énekelt Szvorák Katalin népdalénekes, fellépett Träger Lili és a Balkán Fanatik, gitározott Móró László. Krizbai Éva
muzeológus lebilincselő tárlatvezetéseket
tartott, bemutatta a művészeket, méltatta
a mű-alkotásokat.
Az alapítvány vállalt missziójához hűen
ebben az adventi három napban is a szentendrei képzőművészetet népszerűsítette,
a helyszínen sok műalkotás gazdára is talált.
Gyürk Dorottya – Kempf Károly Ignác

Keressük együtt a fakanalat!

A programban résztvevő éttermek

Városunk gasztronómiai
sokszínűséget szeretné
bemutatni a „Keresd a fakanalat” akció, mely Szentendre éttermei és a
városért tenni akaró emberek összefogásában indult el. A kezdeményezés fő célja, hogy
az éttermek különleges, helyi jellegű élményt nyújtsanak a lakók, a környékbeliek és a Budapestről érkezők számára.
Az akció keretében az elkövetkezendő
hónapok folyamán minden étterem öszszeállít egy klasszikus menüt az épp aktuális ünnepi aktualitásnak – karácsony,
farsang, húsvét – megfelelően, melyek 23 héten keresztül lesznek elérhetőek az
étlapokon. A menük három fogásból állnak, és egy pohár italt is tartalmaznak. Az
egységes eladási ár: 2890 Ft.

• Bracelona Restaurant & Tapas Bar
(Szerb utca 2., 950-791, www.barcelonabar.hu)
• Bar Centro (Péter-Pál utca 2/B., 06-70383-0383, www.barcentro.hu)
• Corner Étterem (Dunakorzó 4., 300-027)
• El Mariachi Étterem (Pannónia u. 6/B.,
303-132, www.elmariachi.hu)
• Erm's Étterem (Kossuth L. u. 22., 303388, www.erms.hu)
• Görög Kancsó étterem (Dunakorzó 9.,
303-178)
• Kereskedőház Étterem (Fő tér 2-5., 0630-600-8165, www.kereskedohazcafe.hu)
• Korona Étterem (Fő tér 18., 313-651,
www.korona-etterem.hu)
• Mathias Rex Étterem (Kossuth L. u. 16.,
505-570, www.mathiasrexhotel.hu)
• Művész Étterem (Dumtsa J. u. 7., 311484, www.ujmuvesz.hu)

• Promenade Étterem (Futó utca 4., 312626, www.promenade-szentendre.hu)
• Rab Ráby Étterem (Kucsera F. u. 1/A.,
310-819, www.rabraby.hu)
• Régimódi Étterem (Dumtsa J. u. 2., 311105, www.regimodi-restaurant.hu)
• Trattoria Cardinale Étterem és Pizzéria
(Dunakorzó 7., 309-444, www.cardinale.hu)
• Vadászsólyom Étterem (Pannónia utca
8., 787-287, www.vadaszsolyom.hu)

– Kívánom, hogy minden törekvés, mely a
szentendrei művészek munkáinak népszerűsítését és megismertetését célozza,
legyen olyan sikeres, mint amilyen az Adventi Lakástárlat és Vásár, és a jövőben
gyakran találkozzunk hasonló rendezvényeken – mondta a rendezvény megnyitóján dr. Dietz Ferenc.
A lakástárlatok a kiállítótermek értő gondosságát és precizitását ötvözik az otthon
melegével. A szakszerű tárlatvezetés
olyan környezetben valósul meg, amely
emberközeli, és azokat célozza, akik az
értő műkedvelő szemével, vagy pedig a
vásárlás szándékával látogatnak el erre a
különleges eseményre. Örvendetes tény,
hogy a zárt körben, meghívásos alapon
működő lakástárlatok mellett a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány évente kétszer
olyan programot is szervez, mely a széles
közönség számára is elérhetővé teszi a kiállított alkotásokat, és közösségformáló,
hagyományteremtő ereje van – idézte föl
Dietz Ferenc a Lakástárlat sikereit.
Az 1000év+ program keretében felújított
Szentendre Városi Vendégház elegáns

Lapunkban a következő lapszámtól
kezdve bemutatjuk az akcióban részt
vevő éttermeket és az általuk kínált fogásokat. Addig is olvasóink már kóstolhatják a karácsonyi menüket.
Keressék fel az alábbi emblémával ellátott éttermek bármelyikét már az első fordulóban – december 15. és 23. között,
majd osszák meg velünk véleményüket!
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Változás és állandóság
a Gondozási Központ
életében
A Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (Gondozási Központ) életébe
jelentős változást hoz a kistérségek
megszűnéséből adódó szerkezetváltozás. A Védőnői és Iskola-egészségügyi
Szolgálat Szentendre Egészségügyi Intézményeinek kötelékébe kerül a következő évtől, az idősellátás pedig
Gondozási Központ Szentendre néven
ismét önkormányzati fenntartású lesz.
Az intézmény dolgozói nagyon igyekeznek, hogy az átalakulásokkal járó izgalmak, pluszfeladatok a gondozottak életét
minél kevésbé befolyásolják, így a mindennapi gondozási tevékenységek mellett továbbra is változatos programokat
kínálunk számukra, melyek egy részére
a város többi nyugdíjasát is szeretettel
láttuk, látjuk. Szeptemberben például
szüreteltünk, októberben az izbégi óvodások hoztak köszöntőt az Idősek Világnapja alkalmából, novembertől gőzerővel készültünk adventi „vásárunkra”.
Ahogy azt már megszokhattuk, a december a leggazdagabb a programok tekintetében: vásároztunk, karácsonyi ajtó
és asztaldíszeket készítettünk, a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola tanulói csengőket díszítettek nálunk. Vendégünk volt
dr. Dietz Ferenc polgármester, citeráztak
és énekeltek nekünk az Izbégi Általános
Iskola Csipkefa Műhelyének tagjai. Az
ünnepig érkeznek még apróságok a Református Óvodából, műsorral látogatnak
hozzánk gyerekek a II. Rákóczi Ferenc
Iskolából és betlehemes játékkal készülnek a Szent András iskola diákjai. Mindezek mellett természetesen állandó
programjaink sem maradnak el: minden
második hét csütörtökén Stiegler Zsuzsa
és társai szórakoztatnak minket muzsikával, tánccal; decembertől módosított
időpontban (kedden 8.15-kor, csütörtökön 10 órától), de továbbra is szeretettel
várjuk az időseket a népszerű, korosztályukra szabott, a SZEI által szervezett
gyógytornára.
Ezúton is szeretnénk minden közreműködőnek megköszönni a segítségét, a
Református Gimnázium tanulóinak és
pedagógusainak a karácsonyi dekorációt, valamint az Oázis kenyér-tej boltnak
a rendszeres adományokat!
Mindenkinek áldott, meghitt, szép ünnepet kívánunk!
Csizmadia Zoltánné, Ildikó
mentálhigiénikus munkatárs
Elérhetőségeink:
Szentendre, Sztaravodai út 2.
Tel.: (26) 311-964

35 éves a Vasvári óvoda
1977-ben nyitott a Vasvári-lakótelep közepén ez az akkor modernnek számító
óvoda. A kezdetektől Tóthné Ádám Zsuzsanna volt a vezetője, aki az épületből
lelkes kollégáival – akik közül ketten a
mai napig itt dolgoznak – szeretetteljes
hangulatú, magas szakmai színvonalat
képviselő óvodát varázsolt.

A 35 év alatt kb. 1000 gyermek indult
innen az iskola 1. osztályába. Tóthné
Ádám Zsuzsanna sikeresen vezette az
óvodát egészen nyugdíjba vonulásáig.
Vezetői feladatait egykori óvodásának,
Hodoli Tündének adta át, akinek személyében a régi hagyományokat folytató, de
az új igényeket felismerő vezetőt kaptunk.
2010-ben, uniós pályázat segítségével,
az óvoda belső terei megújultak, korszerűsítették a fűtést, eszközparkunkat bővítették. A legjobban mégis annak örülünk
felnőttek, gyerekek egyaránt, hogy egy
tornaszobával is gazdagodott óvodánk.
Az évforduló alkalmából elkészítettük a
Múltunk és Jelenünk fotó kiállítást, azzal
a céllal, hogy bemutassuk képekben is az
óvoda 35 éves történetét. Vendégeink
biztos örömmel fedezik fel a fotókon önmagukat, barátaikat, óvó nénijüket és a
dadus nénijüket.
A gyerekekkel együtt, az óvodapedagógusok „tollából” írt születésnapi verssel
köszöntöttük óvodánkat. Az ünnepi műsort színesítette még az elballagott és
mostani Pillangó csoportos gyerekeink
zenés tornagyakorlata.
A délután fénypontja az óriási csokitorta
volt, melyen dolgozóink ide járt és már
felnőtt gyerekei gyújtották meg a 35 szál
gyertyát. Ezután óvodásaink és szüleik
szórakoztatására különböző interaktív
programokkal készültünk: terményekből,
termésekből különböző figurákat lehetett
készíteni; volt akadálypálya; kincskeresés, krumplidúc nyomda.
Legszívmelengetőbb azonban az óvónénik számára mégis az volt, hogy rég
nem látott ovisaink felkerestek minket, és
ennyi év után örömmel idéztük fel a sok
közös, szép, humoros történetet, emléket.
Szülők, gyerekek és mi, dolgozók is úgy
érezzük, hogy ez a délután különleges
volt, és mindannyiunk számára olyan örömet okozott, amelyre még sokáig szívesen emlékezünk.
Horváth Gyöngyi
óvodapedagógus
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A Petzelt József
Szakközépiskola
és Szakiskola hírei
Iskolánk névadója Petzelt József honvédtiszt, hadmérnök, egyetemi tanár. A mostani helyünkre 1985-ben költöztünk. A
kisebb szaktantermek és oktatókabinetek
igénye miatt bővíteni kellett az iskolát, melyet 1988-ban meg is valósítottak. Még így
is kicsi volt, de 2007-ben megnyertünk
egy pályázatot, melyből új iskolaszárnyat
építtethettünk volna, de sajnos a fenntartó
nem tudta megvalósítani elképzelésünket
– a mai napig nem fejeződött be az új
szárny építése. E nehézségek ellenére
idén bevezettük az osztályterem-rendszert, így a diákok a saját termükben ülhetnek, a csoportbontásban oktatott
tantárgyak – idegen nyelv, számítástechnika – kivételével. Szeretnénk még eredményesebbé tenni az iskolában töltött
időt, ezért igazgatónőnk, Énekes Rita pályázati támogatásokból igyekszik mindig
kicsit szebbé-jobbá varázsolni az iskolát.
Iskolánk befogadó iskola, tehát a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézséggel
küzdő fiataloknak is lehetőséget biztosítunk a tanulásra. Jelenleg hatféle szakmát tanulnak a különböző szakiskolai
osztályok, ezek: eladó, szakács, pincér,
cukrász, villanyszerelő, karosszérialakatos. Jövő tanévtől szeretnénk bővíteni a
képzési kínálatot, így meghirdetünk:
festő, mázoló, tapétázó, kőfaragó, műköves, épületszobrász, kőműves, hidegburkoló szakokat is. A szakközépiskolai
tagozaton két ágazat van: kereskedelmi
és vendéglátóipari. A fentieken kívül szeretnénk esti képzéseket is indítani. Az
érettségizetteknek emelt szintű szakképesítést lenne lehetőségük megszerezni,
a szakiskolában végzettek pedig érettségi
bizonyítványt kaphatnak ezzel a lehetőséggel. A szervezés még folyamatban
van, de bízunk benne, hogy 2013 szeptemberétől már ezekkel a szakokkal is
bővülhet a Petzelt kínálata.

Szakmai verseny
A Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola szakács és pincér tanulói novemberben a komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Iskola szervezésében
rendezett versenyen vettek részt. A 12. a
osztályos szakács tanulóink A és B kategóriában két aranyérmet szereztek. Ezen
felül az általuk készített hidegtálat a Komárom-Esztergom Megyei Gasztronómiai Szövetség különdíjban részesítette.
A 11. a osztályos felszolgáló tanulóink
bronzérmet nyertek.
Felkészítő tanáraik: Takács Zoltán szakács szakoktató, Tóth Gábor pincér szakoktató. Résztvevőink: Greff Dalma,
Horváth Erik, Sütő Erik, Csipes Lőrinc,
Rádler Ágnes, Komori Krisztián
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Speciális sportágak díja
Pest Megye Önkormányzata speciális sportágak kategóriában az
év legeredményesebb Pest megyei sportszervezete II. díj elismerésben részesítette a szentendrei Cházár András iskolát.
Nagy hangsúlyt fektetnek a tanulásban akadályoztatott tanulók
szabadidősportjának és versenysportjának megszervezésére.
A sportágak közül a legnépszerűbb az úszás és az atlétika. Az
Országos Diákolimpiákon úszásban a legeredményesebb, atlétikában a második legeredményesebb csapat volt.
Az iskola igazgatója: Kádárné Monori Éva.
A díjat Benzsay Réka testnevelő és Siklósi Mira 8. osztályos tanuló vette át.

Mezei futó EB a Skanzenban

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
Szállítás :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építőanyagok
Földmunka, betontörőfej
Kert és tereprendezés
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád) munkatársakat keres

ápoló munkakörbe
A munkakör betöltésének feltételei:
• Általános ápoló, felnőtt szakápoló vagy ápoló képesítés,
• Működési engedély,
• MESZK tagság
Felvilágosítást ad:
Tőkés Anita a 06-26/801-700/1340 melléken
Bővebb információ olvasható az intézet honlapján:
www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.

Havas pályán, szeles, csípős hidegben mérettették meg magukat
december 9-én a szentendrei Skanzenben Európa élvonalbeli
futói a különböző korosztályok versenyében. A verseny egyedülállónak és rendhagyónak mondható, hiszen idáig még nem volt
arra példa, hogy egy szabadtéri múzeum biztosítson helyszínt a
mezei futó Európa-bajnokságnak, mindemellett soha ennyi ország még nem kvalifikált a kontinensviadalra.
Közel 600 futó, ebből magyar részről 32 fő állt rajthoz a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az atléták 6 számban döntöttek a helyezések sorsáról. A felnőtteknél a célszalagot a férfiaknál az
olasz Andrea Lalli, a nőknél a címvédő Fionnuala Britton szakította át elsőként, a csapatversenyben a spanyolok diadalmaskodtak. A legjobb magyarként Minczér Albert a 29. helyen végzett.
Az U23 korúak között Dani Áron a 64. helyet, a női mezőnyben
Czebei Réka a 42. helyet szerezte meg.
A kontinensviadalnak most először adott otthont egy szabadtéri
múzeum. A szentendrei Skanzenben egy festői, mesés környezetében, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, a mezei futó Európa-bajnokságra speciálisan kialakított pályán futottak a
versenyzők. A múzeum nyolc tájegységéből hármat – Alföld, Kisalföld, Nyugat-Dunántúl tájegység – érintett a verseny, a házak
között haladt a pálya nyomvonala, így betekintést engedett a magyar népi építészetbe, s a résztvevők sokszor kéznyújtásnyira futottak el egy-egy szakrális építmény, présház mellett, sőt a pálya
egy bizonyos pontján még pajtán keresztül is áthaladtak.
A különleges helyszín mellé különleges érem is dukált; a kategóriák első, második és harmadik helyezettjei egy 60 mm-es vert
éremmel, míg az emlékérmek tulajdonosai egy 50 milliméteres,
antikolt, arany színezésű éremmel – melyen a Skanzen egy részlete rajzolódott ki – térhettek haza.
K. N.

Október 31-én, szerdán Szentendrén Lujzi megszökött a
Római Sánc utcai állatklinikáról, fehér kötéssel a lábán.
Kérem, ha valaki látni véli vagy megtalálja, jelentkezzen:
06-30-841-333. Köszönöm.
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Kisiskolás sportnap
MIKULÁS KUPA 2012

Hagyományosan a Mikulás nyitotta meg a
kisiskolások versenyét, melynek idén is a
HEMO adott otthont. A gyerekeknek
Tóthné Mák Ildikó aerobik és ovitorna
edző tartott zenés bemelegítést, majd dr.
Török Balázs alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket. A szentendrei iskolákat
képviselő nyolc csapat a szervező Piramis
Sportegyesület által összeállított sorváltó
versenyeken mérhette össze tudását. Kellett futni, célba dobni, bukfencezni, akadályokon átjutni, kis kocsit hajtani, óriás
labdát görgetni. A verseny végig rendkívül
sportszerűen, hatalmas buzdítás mellett
zajlott.
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A küzdelmek befejeztével
alábbi eredmények születtek:

az

1. Szent András Általános Iskola csapata
2. Izbégi Általános Iskola 1. csapata
3. Izbégi Általános Iskola 2. csapata
4. Templomdombi Általános Iskola csapata
5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 2. csapata
6. Izbégi Általános Iskola 3. csapata
7. „Agy Tanoda” iskola csapata
8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 1. csapata
Örülünk, hogy városunk az idei évben is
biztosította a rendezvény megszervezését, és reméljük, hogy a távolmaradó iskolát a jövő évben már versenyünkön
köszönthetjük.
A szervezők ezúton is köszönik a Piramis
Fitness Klub és a Szentendrei Altiszti
Akadémia támogatását, valamint a testnevelők és segítők részvételét.
A Piramis Sportegyesület várja karate,
ovi torna, aerobik és testépítés iránt
érdeklődőket a Piramis Fitness Klubban
(Szentendre, Dózsa György út 8.),
illetve a 20-444-3160 telefonszámon.

Tóth Attila

Mikulás-kupa
December elseje, szombat van, a Nap
ragyog az égen. Az időjárás nem
sejteti, hogy az advent, a várakozás
ideje kezdődik el. Várakozni kezdünk
a szeretet születésére szívünkben,
várakozunk a Mikulás érkezésére és
várjuk a karácsonyt.
Csak az iskolánkban gyülekező gyerekek szeme árulja el, hogy bennük már
ott van a várakozás izgalma. Ma indulnak az uszodába, hogy a Mikuláskupán összemérjék ügyességüket.
Előre is örülnek az úszóversenyeknek,
az ügyességi játékoknak, és persze az
okleveleknek, érmeknek, osztálykupának és a szaloncukroknak. Tudják,
hogy ez a nap tele lesz örömmel. Ezért
olyan izgatottak. Hangos is az uszoda
a drukkolásuktól, játékuktól, nevetésüktől.
Kinek köszönhetjük ezt? Ki ajándékozta meg őket ezzel a nappal, immáron harmadízben?
A szervezést, lebonyolítást, költségeket magára vállaló Honvéd Kossuth
Sportegyesületnek és vezetőjének,
Tóth Istvánnak KÖSZÖNJÜK!
A Bárczi Gusztáv Általános Iskola
tanulói és tanárai
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ADÁSVÉTEL
Lakástárlat és karácsonyi vásár
nagy kedvezményekkel a Szalóki
Anna galériában. Tel. 06-70-5478325, anyszaloky@gmail.com.
Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is. Tel. (26) 385387.

Három éve nyugdíjazott, munkájára igényes bejárónő családoknál
takarítást, házvezetést, gépkocsival ügyintézést vállal. Tel. 06-70316-1530.
Takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállalok. Keressen bizalommal! Tel. 06-30-309-9107.

Új fémkereső eladó. Tel. 06-30357-9898.
ÁLLAT
Akciós kutyachipezés! Dr. Schumiczky Gábor, 06-30-415-9060.
Chipbeültetési akció! Január hónapban 3500 Ft! Állatkórház,
Szentendre, (26) 317-532, 06-30937-0863.

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30949-6456.
Testi-lelki-szellemi egészség javítása, öngyógyító folyamatok beindítása reiki kezeléssel.
Jelentkezés:
kezelestkeresek@gmail.com.
Kilátástalanság? Tanácstalanság?
Szorongás? Van kiút! Életvezetési,
párkapcsolati tanácsadás, segítség
a konfliktusok kezelésében, Leányfalun. Bejelentkezés: 06-30-3707020.

ÁLLÁS

EZOTÉRIA

Folyamatosan bővülő csapatunk
várja agilis, igazán dolgozni akaró,
női munkatárs jelentkezését üzletkötői munkára, kiemelt jövedelmezéssel, ingyenes tréningekkel,
kiváló feltételek mellett. Szentendre és a környék helyismerete
előnyt jelent. Tel. 06-20-208-9844,
metyko.csic@gmail.com.

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

Felszolgálót keresünk szentendrei
kávézóba: 23-33 év közötti szentendrei lakost. Fényképes önéletrajzot kérünk: ilita2003@yahoo.com.

KIADÓ LAKÁS
Külön bejáratú lakrész kiadó. Tel.
06-30-662-1266.
Férfi szobatársat keresek. Tel. 0630-854-2277.
Kétszobás, összkomfortos lakás
kiadó Szentendrén. Tel. 06-20-8062713.

Szentendre vonzáskörzetében
praktizáló háziorvos felnőtt szakápolói végzettségű ápolónőt keres
napi 4 órás gondozónővéri munkakörbe: Feltétel: vérvételi gyakorlat,
alapfokú, felhasználói szintű számítógép-ismeret. Szakmai önéletrajzot a tomelaga@gmail.com
email-címre várjuk.

Garzon kiadó. Tel. 06-30-8542277.

Külföldi tulajdonú, orvosiműszergyártó cég keres szentendrei
összeszerelő üzemébe műszaki
beállítottságú, precíz munkatársakat. Jelentkezés:
oneletrajzszentendre@gmail.com.

Kiadó 56 nm-es, kétszobás, bútorozatlan lakás a Hamvas B. utcában (bölcsőde, óvoda az utcában)
45 000 Ft + rezsiért. Kéthavi kauciót kérünk. Tel. 06-20-983-5166,
06-20-922-6449.

ÁLLÁST KERES

Tahitótfaluban összkomfortos családi ház kiadó. Tel. 06-70-380
4375.

Takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 06-30-328-0211.

A Püspökmajor-lakótelepen II.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, távfűtése lakás bútorozatlanul hosszú
távra kiadó. Ár: 55 000 Ft +
rezsi/hó. Egy havi kaució szükséges. Tel. 06-30-233-5531.

Pap-szigetnél garzonlakás kiadó:
45 000 Ft + rezsi, 1 havi kaució.
Tel, 06-20-347-4056.

Matematikából és fizikából intenzív
érettségi felkészítést vállalok rendszeres tesztekkel. Tel. 06-30-8553543.
SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
LAKÁS, INGATLAN

EGÉSZSÉG
Eladó full extrás Lancia Dedra 1.0
turbo diesel (évjárat 1995, műszaki
2014. 03. hó). Irányár: 350 000 Ft.
Tel. 06-20-337-8513.
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Belterületi építési telket vásárolnék
5000 nm felett. Tel. 06-20-2089844.
A Püspökmajor-lakótelepen I. emeleti, 55 nm-es lakás tulajdonostól
eladó. Hőmennyiségmérős, körpanorámás kilátással. Tel. 06-30-2577489.
Legyen a vadkacsák szomszédja a
Duna-parton! Exkluzív, 1000 nm területű építési telek eladó. Tel. 0630-643-3840.
A Püspökmajoron eladó:
• 50 nm-es, 2 szobás lakás 8,5 M,
• 56 nm-es, 2 szobás erkélyes 8,5
M,
• 56 nm-es, 1+ 2 félszobás, erkélyes az angolházakban 9,5 M,
• 62 nm-es, 1+2 félszobás erkélyes
13,8 M Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934.

2013. január 1-jétől bevezetésre
kerül a tranzakciós illeték. Ezt a
havi plusz költséget a bankok többsége részben vagy egészben áthárítja ügyfeleire. Ez alól üdítő
kivételt jelent a MagNet Magyar
Közösségi Bank, mely a lakossági
ügyfeleire a tranzakciós illetéket
semmilyen formában NEM HÁRÍTJA ÁT! 1038. Budapest, Csobánka tér 1. Tel. 06-1-428-8816,
www.magnetbank.hu.
Minőségi késélezés Tormek-T7 vizesköszörűn. Tel. 06-20-995-9143.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.
Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

TÁRSKERESŐ

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás
nagy terasszal, tárolóhasználattal,
csúsztatott zsalus társasházban.
Tel. 06-70-604-4882.
A Bükkös fölött romantikus, panorámás, megosztható telek felújítandó-bontandó házzal eladó 35
millió Ft-ért. Tel. 06-30-701-9002.

DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
- személyes konzultáció,- egyéni
és párterápia,- krízishelyzetek
feloldása.
www.újrakezdés.hu, Füzes Fruzsina, 06-20-823-2025.

OKTATÁS
EGYÉB
Matematikából középiskolába felvételizőknek (8-6-4 osztályos) intenzív felkészítést vállalok
rendszeres tesztekkel. Tel. 06-30855-3543.
Rajz-, festés-, művészettörténet-tanítás, érettségire-felvételire felkésztést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal a belvárosban. Tel.
06-30-617-6750, (26) 313-928.
Anyanyelvi angoltanár sok éves
gyakorlattal órákat vállal. Minden,
ami angol, kezdőtől az üzleti nyelvig, 14-től 99-ig. Harvey, 06-30277-3302, e-mail:
harvbrick@gmail.com.

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Ajándékozzon karácsonyra wellness-masszázst és csokoládémasszázst szeretteinek – most
akciósan. 50 perc: 2500 Ft. Tel. 0630-989-2638.
Szilveszter Erdélyben, Torockón új
programmal dec. 29. - jan. 2. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő (utazás,
szállás, félpanzió, színház, szilveszteri mulatság, programvezetés). 2 ágyas szoba esetén: 47 500
Ft/fő. Jelentkezés: 20 0000 Ft előleggel november 23-ig postán: Torockó Egyesület, 8640 Fonyód,
József u. 9/A. Információ: M. Móré
Ibolya, 06-70-604-4882, Kovács
Zoltán, 06-30-257-5433.

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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Minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket,
sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk!
A Szentendre és Vidéke legközlebbb január 11-én jelenik meg.

Ünnepi díszben a Fő tér
A Fő téri karácsonyfát idén is – a korábbi évekhez hasonlóan
– a Pilisi Parkerdő biztosította (nekik köszönhetjük a
MűvészetMalomban megrendezett Népek karácsonya című
kiállítás fáit is).
A hatalmas fenyőfát Sztraka Attila szállította a Fő térre, a
felállításánál a helyi tűzoltók és Bata István vállalkozó segítettek.
A tavalyi karácsonyfát Elena Tsui Lakatos díszítette fel gyönyörűen, idén is az ő ötlete alapján készítettek a helyi óvodások és iskolások szép rajzokat, karácsonyi üdvözleteket a
fehér papírtányérokra. A több mint 300 tányért Elena tette fel
a fára. A papírtányérok laminálását a Dózsa György úti
CopyEndre nyomda vállalta rövid határidővel és kedvezményes áron.
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