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A felújított bölcsõdét már átadták,
indul a szentendrei óvodák felújítása
Dr. Dietz Ferenc polgármester által vezetett önkormányzat 238 millió Ft pályázati pénzt nyert el az ovi-suli
pályázatra – nyilatkozta Bornemisza Miklós, a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõ igazgatója. 520 óvodás számára
világosabb, korszerûbb és gyermekbarát terek kerülnek kialakításra.

feLugossy László

1109 pályamû közül választotta ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azt a 253 nyertest –
köztük Szentendrét is – akiknek módja nyílik a következõ
években óvodáik, iskoláik
fejlesztésére, felújítására, valamint bõvítésére. A szentendrei projekt keretében 20 csoportszoba és 96 egyéb helyiség kerül felújításra. Emellett
tornaszobák és sportudvarok

korszerûsítése is megvalósul
abból a 238 millió Ft-ból, amelyet a város vissza nem térítendõ pályázati támogatás
formájában kap meg.
Szentendre átlépte a régóta
áhított pályázati álomhatárt,
és a következõ évben negyedmilliárd Ft-ból megújulnak a
városi óvodák. Ez a Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégiában korábban kitûzött cél

most valóra válik. „A pályázatokat nemcsak elnyerni nehéz,
hanem az elnyert pályázat
megvalósítása legalább ugyanolyan kihívás elé állítja a
pályázókat. Jó hír, hogy korábban pályázati forrásokból befejezõdött a Barcsay Jenõ
Általános Iskola felújítása, a
Pismányi csatornahálózat I.
ütemének megépítése, a Dunaparti kerékpárút és a városi böl-

csõde megépítése.“ – foglalta
össze a közelmúlt eseményeit
dr. Dietz Ferenc polgármester.
„2008 a pályázatok éve. Míg
2006-ban elnyert pályázati
támogatások összege 37 millió
Ft, addig 2007-ben 22 pályázatra elnyert támogatási összeg
már 173 millió Ft-ra emelkedett.“

Rappai Zsuzsa

Korniss Dezsõ (1908-1984)

Széles Katalin

Nagy Szilveszter

A hétvégén megrendezett X. Performance és Nehéz Zenei Fesztivál egyik alapítója, feLugossy
László Szirtes Jánossal mutatta be legújabb performance-át a Malom romszárnyában (5. oldal).
Rappai Zsuzsa, lapunk állandó munkatársa többedmagával Liliom-díjat kapott a reneszánsz év
alkalmából (6. oldal). Korniss Dezsõ gyûjteményes kiállítását Kocsis Zoltán zongoramûvész nyitja
meg a MûvészetMalomban, szeptember 13-án (9. oldal). Széles Katalin a Pismány Barátainak
Egyesülete elmúlt egy évtizedérõl számol be (4. oldal). „A részvétel a fontos...“ – a régi tételt igazolja Leányfalu focicsapatának hõsies küzdelme a Fradi ellen. Bár kikaptak, kapusuk, Nagy Szilveszter
helytállása elismerésre méltó (12. oldal).

KULTÚRA
Összeálításunk
az 5-6-7. oldalon

Szentendre
éjjel-nappal nyitva
H

árom napig megint fesztiválhangulatban élt a város. Ez a
nyárvégi fesztivál immár harmadik alkalommal jött létre
a civil kurázsi eredményeként, vagyis a város polgárainak
kezdeményezésére, szervezésében. Örömteli, reménykeltõ három nap volt, amely megmutatta, hogy mennyi ötlet, energia
van bennünk, szentendreiekben. Ami, ha jó célra fordítjuk,
nagyszerû eredményeket hozhat. Megszámlálhatatlan mennyiségû program, ritkán látott óriási nyüzsgés, jókedv jellemezte
ezt a hetvenkét ünnepi órát.
Folytatás a 6-7. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

arcok

2 önkormányzat
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
Szentendre Város
Önkormányzata
pályázati felhívást
tesz közzé a
Bükkös part 34. sz. alatti,
27 m2-es önkormányzati
tulajdonú ingatlan (a kenyérbolt
és az építésziroda között)
bérbevételére.
A pályázatok
benyújtásának határideje:
szeptember 17. 14 óra.
Minden szükséges
információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal
Iktatójába
(Városház tér 3., I. emelet) kell
benyújtani.
Tájékoztatás telefonon:
26/503-364

2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965,
26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu

A szentendrei
Tourinform Iroda
szeptember 1.
és október 15. között
hétköznap: 9–16.30-ig
szombat-vasárnap:
10–16 óráig tart nyitva.
Színház- és koncertjegyeit
vásárolja meg

Szomorúan tudatjuk mindazokkal,
akik szerették, hogy
Stompf Árpádné Rózsika
(korábban Földvári Józsefné) volt
ÁFÉSZ-dolgozó, a Levendula
kisvendéglõ vezetõje
augusztus 25-én elhunyt.
Temetése szeptember 4-én volt
a Sztaravodai úti temetõben.
Benéné Irénke

2000 Szentendre Paprikabíró u. 4.
e-mail: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 6470007610027343
A szentendrei Emberélet
Alapítvány önkéntes segítõk
jelentkezését várja Szentendrérõl
és a környékbeli településekrõl.
Az Alapítvány célja:
• regionális, szociális háló létrehozása • daganatos betegeknek
történõ, segítõ közremûködés a
kezelések folyamatában, a beteg
és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését
várjuk, akik azonosulni tudnak
az Alapítvány céljaival,
és lakóhelyükön szívesen összefognák az Alapítvány munkáját.
Érdeklõdni: 06-20-995-7167
Emberélet Alapítvány
Szentendre, Paprikabíró u. 4.
emberelet@gmail.com

Parlagfûrõl félidõben
któber végéig, azaz a pollenszezon végéig még megbírságolható az a telektulajdonos,
akinek a birtokán parlagfüvet találnak a Földhivatal ellenõrei. Tavaly
akadt olyan eset, amikor egymillió
forintnál nagyobb összeget róttak ki
büntetésként, s már idén is sok felszólítás ment ki a renitenseknek.
Kondacs Krisztián városi fõkertész lapunknak elmondta: mivel
Szentendrén alig akad mezõgazdaságilag mûvelt terület, ezért
a parlagfû nehezen talál magának alkalmas terepet a zárt gyepes
növénytársulásokban. Ha azonban valahol – jellemzõen építési
telkeken és rossz minõségû útpadkákon – gyökeret ver, meglehetõsen nehéz kiirtani. A kaszálás nem jelent tartós megoldást,
ideális módszerként csak a gyökeres kihúzás vagy a vegyszeres
irtás merülhet fel.
A város közterületein talált parlagfüvet a Polgármesteri Hivatal
tájékoztatása szerint azonnal kiirtják, ehhez a munkához helyi
vállalkozók, illetve a város kertészeti feladataival közbeszerzési
eljárás során megbízott Lián Kft. segítségét veszi igénybe a
hivatal. Mint megtudtuk, az önkormányzat július és augusztus
folyamán öt fõt alkalmazott közmunkásként, akik a közterületeken, ezek közül is fõként az új gát és a kerékpárút
rézsûjén és oldalán irtották az allergiások rémét. Kondacs
Krisztián hozzátette: az önkormányzat pályázat útján nyert egy
motoros fûkaszát, amelyet használatra átadott a Városi
Szolgáltató Zrt.-nek. A város cége így már professzionális parlagfûirtási munkálatokat is vállalhat.
Magánterületen némileg bonyolultabb a parlagfû-helyzet. Sokan
kaszálják ugyanis a növényt, ám ettõl az megerõsödik, és még
több pollent termel. Így történhet meg, hogy jóllehet Szentendrén az országos átlaghoz viszonyítva kevés a parlagfû,
a pollenkoncentráció ettõl függetlenül sokszor nagyon magas.
A Földhivatal tájékoztatása szerint a magánterületen burjánzó
fûfélérõl szóló bejelentések
60-70%-a téves, mert a parlagfüvet sokan összetévesztik
más növényekkel. A gördülékeny munka érdekében
fontos lenne, hogy kinézete
alapján mindenki könnyedén
felismerje a „bûnöst”.
Bokor Tamás

O

Nyomravezetõi díj
Szentendre Város Polgármestereként a hetek óta tartó és a
hivatali munkát nagymértékben akadályozó, valamint nagyon sok ügyet intézni szándékozó állampolgárnak bosszúságot és kellemetlenséget okozó bombariadóval fenyegetõ
betelefonáló nyomravezetõjének 200 000 Ft-ot ajánlok fel.
Kérjük, aki bármilyen információval tud szolgálni, a
Szentendrei Rendõrkapitányságon vagy a Pest Megyei
Rendõrkapitányságon jelezze, ezzel is segítve a nyomozó
hatóság mielõbbi eredményes munkáját.
dr. Dietz Ferenc polgármester
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Iskolakezdés ingyenes
tankönyvekkel és ajándékokkal
A város nagyon büszke diákjaira, ezért a dr. Dietz Ferenc polgármester által vezetett önkormányzat döntése értelmében
idén elõször minden szentendrei elsõ osztályos tanuló ingyenesen jutott hozzá tankönyveihez. Emellett a Szentendréért
Közalapítvány felajánlásában az óvodából az iskolába történõ
átmenetet könnyítendõ színes labdákat kaptak ajándékba az
elsõ osztályba lépõ iskolások.
Polgármesteri Hivatal
EGYÜTT SZENTENDRÉÉRT EGYESÜLET
Horváth Gusztáv elnök úr r.
Tárgy: Egyesületi tagságról való lemondás
Tisztelt Horváth Gusztáv Elnök Úr!
Az Együtt Szentendréért Egyesület munkáját 1998. óta kísértem
figyelemmel, amikor még nagybátyám, Dietz László aktívan
részt vett annak munkájában. 2001-ben bekövetkezett halála
után azzal keresett meg az egyesület, hogy vegyem át a helyét.
A felkérés számomra nagy megtiszteltetés volt, így 2002-ben
az egyesület tagja lettem, majd a Polgári Koalícióval közös
jelöltként Szentendre önkormányzati képviselõje. Köszönöm
a bizalmat, a 2002-2005. közötti idõszak támogatását, hiszen
a városunkért lokálpatriótaként való fellépés, a közügyekben
való aktív részvétel, a lakosság érdekeinek hathatós érvényesítése mind fontos és kiemelt célt volt egyesületi tagságom
idején, és ezeket polgármesterként is érvényesítem.
A közelmúltban azonban Elnök Úr többször is azon véleményének
adott hangot, hogy „hivatásos” közéleti szerepvállalásom az õ
meglátása szerint nem összeegyeztethetõ civilszervezeti tagságommal. Elnök Úr sürgetõ, nyomatékos kérése, valamint az a tény,
hogy bár a 2006. évi márciusi és októberi önkormányzati választások alkalmával az egyesületi tagok személy szerint biztosítottak
bizalmukról, de az egyesület részérõl nem kaptam támogatást,
arra kényszerítenek, hogy egyesületi tagságomról lemondjak.
Számos városi civilszervezet szoros együttmûködésben dolgozik
az önkormányzattal különbözõ környezetvédelmi és társadalmi
célú projektekben, ezért különösen szomorú tény a számomra,
hogy legjobb szándékom ellenére is az egyesülettel korábban
kialakított szoros kapcsolat elsorvadt, valamint hogy az Elnök
Úr által szerkesztett újságban rendszeresen jelennek meg a valós
helyzetet hamis színben feltüntetõ és téves következtetésekre
okot adó cikkek. Ezen a helyen azonban külön, személy szerint
köszönetet mondok Hajdú Gábornak a sportélet fellendítése,
valamint Kapás Ferencnének a szociális együttmûködés terén
nyújtott szakmai támogatásáért.
Tisztelt Elnök Úr! Kérem, szíveskedjék az egyesületi tagságról
való lemondásomat elfogadni, döntésemet tudomásul venni és az
ezzel együtt járó adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tenni.
Kívánok az Elnök Úrnak további munkájához sok sikert. Ezúton
köszönöm meg az egyesületnek, hogy megtisztelve, nagybátyám halála után engem kértek fel tagnak, és támogattak a
2002. évi választásokon. Változatlanul, ahogy eddig is, örömmel teszek eleget az egyesület meghívásának a város megújulására irányuló beszélgetésekben.
Szentendre, 2008. szeptember 3.
Tisztelettel:
dr. Dietz Ferenc polgármester
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elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

aktuális 3
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXII. ÉVFOLYAM • 33. SZÁM • 2008. SZEPTEMBER 5.

Indul az óvodák felújítása
Folytatás az 1. oldalról
„A hivatal és a Pro Szentendre
által elõkészített pályázatok
egyre jobb eredményekkel szerepelnek, a pályázaton elnyert
összegek ebben az évben megháromszorozódtak“ – mondta
el lapunknak dr. Dietz Ferenc
polgármester.
A munkálatok összköltsége
265 millió forintot tesz ki.
Ebbõl az önkormányzati önrész 26,5 millió forint (azaz
10%), a támogatásként igé-

nyelt összeg pedig 238,5 millió forint. Mivel az idei tanév
már elkezdõdött, a pályázatban leírt tervek megvalósítására a következõ nyári
szünet alkalmával, 2009-ben
kerülhet sor: a Hold utcai, a
Püspökmajori, a Szivárvány
óvoda és a Vasvári úti óvodások mozgásigényének biztosítása, energiatakarékosabb
és modernebb nevelési környezet kialakítása. Emellett a
pályázat elõírásainak megfelelõen
fûtéskorszerûsítés,

Biztonságosabb közlekedés –
Új járdák Izbégen
és a buszvégállomáson

Mintegy hárommillió forintból
újult meg az Izbégi Általános
Iskolához vezetõ Mária utcai
járda, amelyet a héten avattak fel a környéken közlekedõ
diákok. A beruházás két éve
váratott magára. A Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégiával összhangban még az
õszi iskolakezdés elõtt a bale-

setveszélyes járólapokat kicserélték: a gyermekek biztonsága érdekében új térkõ burkolattal látták el az iskolához
vezetõ utat. A kizárólag önkormányzati pénzbõl végrehajtott beruházásnak része volt a
védõkorlátok kiépítése és a
vízelvezetés újrarendezése is
– ez utóbbi keretén belül
körülbelül 15 méteres szakaszon a vizesárok oldalát is újra
kellett kövezni. A régi, betonból öntött járólapok még
használható része az autóbusz-végállomáson nyerte el
új funkcióját, ahol a kitaposott, sáros ösvényt kikövezték, így könnyebben lehet
megközelíteni a kocsiállásokat. Szintén a városfejlesztési stratégia kiemelt feladata a tömegközlekedés helyszínének biztonságosabb és
balesetmentesebb megközelítésének megteremtése.
-t-

akadálymentesítés, eszközbeszerzés, informatikai eszközállomány bõvítés is szerepel a
beruházásban.
A város a késõbbiekben újabb
pályázati források megnyitásával további négy óvodájának felújítására is benyújtja
pályázatát, hogy komfortos és
a 21. századnak megfelelõ
nevelési intézményeket biztosítson a kisgyermekek számára.
-t-

Lapzártánk után kaptuk a
hírt, hogy a VSz Zrt. Szabadka
utcai telepén lángra lobbant
1500 köbméter lombhulladék, illetve egyéb hulladék.
A Szentendrei Tûzoltóság
szerdán 11.28-kor kapta a
riasztást, és azonnal három
kocsival vonultak a helyszínre. Késõbb két tûzoltóautóval a fõvárosiak és egy
autóval a pomázi tûzoltók is
csatlakoztak hozzájuk, illetve vízszállító autókat is
rendeltek a helyszínre. Újságunk nyomdába adásakor, fél
egykor még nem sikerült
eloltani a tüzet.

A TÛZOLTÓSÁG HÍREI
KITÜNTETETT TÛZOLTÓK SZENTENDRÉRÕL
Amint korábban beszámoltunk róla, július végén több százmillió forintos kár keletkezett a visegrádi Hotel Silvanusban, amikor
kigyulladt a létesítmény kiszolgáló egységeit magában foglaló
szárnya. Emlékeztetõül most csak annyit: a Szentendrérõl,
Budapestrõl és Esztergomból kiérkezõ tûzoltórajok mintegy hat
óra alatt oltották el a tüzet, a mentés során szükség volt vízszállító, magasból mentõ és egyéb speciális szerekre is. A hotel egy
héttel késõbb újra megnyitotta kapuit.
Augusztus 20-án Gyenesei István önkormányzati miniszter
parancsnoki felterjesztésre a szállodatûz kapcsán tanúsított
kiemelkedõ munkájukért Bátorságért Érdemjellel jutalmazta és
miniszteri jutalomban részesítette Hlatki László tûzoltó fõhadnagy szolgálatparancsnokot, valamint tûzoltósági tanácsosi
címet adományozott Oláh Péter tûzoltó fõhadnagynak, tûzoltási
és mûszaki mentési osztályvezetõnek. Az elismerések értékét
növeli, hogy egész Pest megyében csak õk ketten részesültek
szakmai kitüntetésben az állami ünnep alkalmával.

A „Városháza házhoz jön“
fórumsorozat keretében
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
szervezünk
szeptember 15-én, hétfõn
a Városháza dísztermében
(Városház tér 3.)
A fórum témái:
• 16 órai kezdettel Szentendre
HÉV-végállomás és térsége
szabályozási terve, majd ezt
követõen
• 17 órai kezdettel Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület
(Tegez utca) szabályozási tervének módosítása.
Kérem, jöjjenek el, hogy
az aktuális, fenti tárgyú
kérdéseket közösen meg tudjuk
vitatni!
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

A polgármester

naplója
szeptember 5.
09.30 Befektetõkkel megbeszélés
ingatlanhasznosításról

TÛZOLTÓ ÕRS TAHITÓTFALUBAN?
Az GKM Minisztérium javaslata szerint a szigetmonostori kishíd
kiváltásának érdekében egyebek mellett tûzoltó õrsöt és mentõállomást kellene létesíteni Tahitótfaluban, amely a szigeti
lakosok és javaik védelmét látná el. Az elképzelés alapján az õrs
mûködését a Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság személyi és
technikai állománya biztosítaná, kiegészítve a SzentendreiSzigeti Önkéntes Tûzoltó Egyesület adta segítséggel. Így
elérhetõ lenne, hogy a vonulási idõ Kisorosziba,
Szigetmonostorra, Visegrádra a jelenlegi 20-25 percrõl az uniós
normának megfelelõ 8-12 percre redukálódjon.

szeptember 7.
17.00 Vissza a kezdetekhez –
100 éve született Vajda Lajos
kiállítás megnyitója

szeptember 8.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

NEGYEDÉVES GYAKORLATOK
Az éves képzési tervnek megfelelõen a tûzoltóság augusztusban is
megtartotta mûszaki-mentési gyakorlatait, a JAP-KER autóbontó
és Stiegler Gábor autómentõ vállalkozó segítségével. Mivel a
gyakorlatok a lakosság számottevõ érdeklõdését felkeltette, ezért
a következõ negyedévben nyilvánosan szeretnék ezeket megtartani, amelyekrõl a lapban értesítjük a tisztelt érdeklõdõket.
MEGYERI HÍD: SZENTENDRE VÉDI
Hamarosan átadják a forgalomnak az M0-ás körgyûrû legújabb
szakaszát, a Megyeri hidat. A létesítmény bonyolult területi
viszonyai miatt korábban fejtörést okozott az a kérdés, hogy
melyik környékbeli tûzoltó szervezet operatív ellátási területéhez tartozzon, probléma esetén melyik éri el a leggyorsabban. A Duna jobb partján végül két lehetõség maradt: vagy a
Békásmegyeri Tûzoltó Õrs, vagy a Szentendrei Hivatásos
Tûzoltóság kapja az objektumot. Mivel az elõbbinek a 70 000
lakosú Békásmegyerért is felelnie kell, s arrafelé gyakran kell
beavatkozni, a szentendreieké maradt a feladat, amelyhez azonban többletforrás nem jár. – Az új pluszfeladatunk nagy terhet
ró a szentendrei tûzoltókra, mert már most, a híd átadása elõtt
is kisebb a létszámunk, mint ami 2007-ben rendelkezésre állt tájékoztatta lapunkat Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok.

megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális Kht.
ügyvezetõjével megbeszélés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakcióvezetõkkel

szeptember 9.
09.00 Testületi ülés

szeptember 10.
09.00 Kommunikációs
megbeszélés
11.00 Befektetõi megbeszélés
14.00 Testvérvárosi fesztivál rendezvény programjának egyeztetése

szeptember 11.
10.00 Irodai átszervezések
egyeztetése
14.00 Testvérvárosi fesztivál rendezvény szervezõi megbeszélése

4 civil oldal
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Résztvételi demokrácia

gy csoport mellett elmenve
felháborodott
beszélgetés
mondata
döbbentett meg: „Az egész
országban nincs még egy ilyen
koszos hely, mint Szentendre.”
Ezt hallva rossz érzés nyílalt
végig bennem, hogy az én
városomról senki ne beszéljen
így, mert ez nem igaz. Késõbb
csak elõtolakodott bennem az
a gondolat, hogy én is méltatlankodtam nem egyszer azon,
hogy sepretlen az utca, a
középület vakolata omlik stb.,
és a város vezetõi nem tesznek
ez ellen. De a következõ gondolatom az volt: én megtettem-e, amit megtehettem
volna? Ugye nem? Akkor ölbe
tett kézzel, csak bírálgatva
várom a javulást? Éreztem, ez

E

PISMÁNY
BARÁTAINAK
EGYESÜLETE
ugusztus 29-én a Napórás Házban ünnepeltük
a Pismány Barátainak
Egyesülete megalakulásának
10. évfordulóját. A találkozón
az egyesület tagjain kívül
megjelentek ismerõseink, barátaink, a Püspökmajor Baráti
Kör, az Izbégi Szomszédok
Egyesülete és a Szentendre
Gyökerei Baráti Társaság képviselõi is. Az egyesületi munka
tíz évérõl készült beszámolót
a jelenlévõk megkapták, az
egyesület elnöke rövid beszámolójában csak kiemelte a
legfontosabb eseményeket.
1998-ban nagy aktivitással
fogtak hozzá az alapítók a lakóterületi munkához. Havonta tartottak találkozót a városrész lakóival, ahova meghívták a polgármestert, a város fõépítészét, a rendõrkapitányt, és a fõ probléma,
a szemétszállítás ügyeinek
rendezésére a VSZ Zrt. képviselõit. Emellett gyakorlati
teendõkkel is foglalkoztak, a
komposztálás, a virágültetés,
a permetezés témájával is.
A pismányiak aktivitásának
mérséklõdésével a városi
programok szervezésébe is
bekapcsolódtak. 2000-2001ben megszervezték az országos hírûvé vált Microart kiállítást. 2000-2004 között
évente városunkban rendezték meg az Együtt Európába
Nyári Egyetemet. 2001-20032005-ben a városi adventi
program kiemelkedõ esemé-

A

így nincs rendjén – de mit
tegyek? Nem vagyok közösséget szervezõ, -formáló egyéniség. Szomszédaimat sem
ismerem mind, a magam dolgával törõdõ és nem társasági
ember vagyok. Ezt végiggondolva munkált bennem a magammal elégedetlen gondolat:
ha már látod, amit másképp
jobb lenne tenni, akkor találd
meg a módját a résztvételnek,
az együtt dolgozásnak. Hónapok teltek így el. Hiába láttam jó példákat a közösség
javára munkálkodókról, nem
mozdultam.
Aztán egyszer bátyámmal Abára mentünk egy falusi ünnepségre. Aba Székesfehérvártól
délre 20 km-re lévõ, szép, gondozott település. A faluban

járva az volt az érzésem, hogy
minden lakójának szívügye a
falu sorsa. A 100 éve született
költõ-tanítójukra emlékeztek,
s annyi ember eljött, hogy zsúfolásig töltötték a faluházat.
Kérdeztem a polgármestert,
hogy milyen szervezésnek
köszönhetõ a gondozott falu
és a sok ember most itt. Azt
válaszolta, hogy náluk nem
képviseleti demokrácia van,
mint hazánk többi településén,
hanem résztvételi demokrácia.
Ez röviden azt jelenti, hogy
minden utcának megvan a
felelõse, aki összefogja, mozgósítja a lakókat a feladatokra,
az ünnepségekre, fontos dolgokban döntésre – természetesen a megfelelõ tájékoztatás
után. Ennek köszönhetõ az
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utcán járó otthonos érzése, a
falu várossá fejlõdése, a nagy
létszámú jelenlét. De nehogy
azt higygyem, hogy ez a résztvételi demokrácia az õ találmányuk. Európában néhány
száz településen már így élnek
az emberek, és van szervezetük
is, amelynek Barcelona polgármestere a vezetõje. Abának
a magyarországi Stratégiai
Kutató Intézet dolgozta ki a
modellt, és sok segítséget
adott az elõkészítõ és beindító
munkákhoz.
Abán mindez már 2005 óta
mûködik. Akkor miért ne mûködhetne Szentendrén? Kérdésemre, hogyan is van ez
Abán, a polgármester adott
egy Új demokrácia és államelmélet címû könyvet, melyet
a Stratégiai Kutató Intézet
munkatársai, Ugrin Emese és
Varga Csaba írtak (ez már

Egy évtizede Pismányért
nye volt az egyesület által
szervezett Népek Karácsonya
rendezvény a MûvészetMalomban, majd 2006-ban a Magyar Karácsony.
2003-ban csatlakozott az
egyesülethez Pismány hegy
Barackvirág utcai oldalának
civil kezdeményezése, amelynek célja a Sztelin-patak és
dunai torkolatvidékének rendezése. A két értékes és fokozottan védendõ terület rendbetételének kezdeményezõi
2003 õsze óta egyesületünk
keretében végzik munkájukat.
2005-ben indult a Pismányt
érintõ legnagyobb beruházás.
A csatornázás sok nehézséggel valósult meg, de sikeresnek és nagyon hasznosnak
bizonyult. A hegy lakói nagyon hálásak a kivitelezõknek
és a szervezõknek munkájukért és a két fõútvonal rendbetételéért.
Az elmúlt években a buszforduló városrészünk központjává, emlékparkká és közösségi találkozóhellyé alakításán
munkálkodunk. Célunk, hogy
a többi városrészhez hasonlóan Pismányban is elinduljon
egy városiasodási folyamat,
legyen egy központi hely, ahol
találkozókat, ünnepségeket,
közösségi programokat szervezhetünk.
2005 és 2006 novemberében
rendeztük meg a Kadarka Borünnepet hagyományteremtési
szándékkal. A Szentendrén és
környékén meghonosodott

balkáni vörösborkultúra hagyományaival kívántuk megismertetni lakókörzetünk Pismány hegy – ahol szintén
nagyarányú szõlõtermesztés
és borkészítés folyt az elmúlt
századokban – lakóit és városunk érdeklõdõ polgárait,
vendégeinket.
2006 májusában fórumot
szerveztünk az összefogás, a
partnerség és a forráskoordináció megvalósításának
elõkészítésére. Együttgondolkodásra hívtuk a Pilis-Dunakanyar kistérség lakóit, polgármestereit, vállalkozóit, civilszervezetek tagjait, a szakmai szövetségek, kamarák, a
szociális partnerek, a képzõintézmények, a munkaügyi szervezet képviselõit és mindenkit, aki részt akar venni a térségünk fejlõdését szolgáló partnerségi együttmûködésben.
2006-ban bekapcsolódtunk az
örökbefogadási programba, és
örökbe fogadtuk a Dumtsa
Jenõ emléktáblát. Nagy örömünkre szolgált, hogy elnyerhettük az örökbefogadást,
mert fontosnak tartjuk, hogy
városunk elsõ polgármestere,
aki annyi hasznosat tett Szentendréért, kiemelkedõ példa
legyen a városban élõknek és
a városba látogatóknak.
2008-ban, egyesületünk alapításának 10 éves évfordulójára, egyesületünk elnöke Civil
Díjat alapított – Tóth István
emlékére – a szentendrei és a
kistérség civilszervezetei és

civil polgárai munkájának elismerésére, hagyományteremtõ
szándékkal. A díj emléket kíván állítani Tóth Istvánnak, a
Püspökmajor Lakótelep Baráti
Kör elnökének, aki súlyos betegen is a város civil életének
kiemelkedõ alakja volt, szervezte, irányította a lakótelep
civil életét, szoros kapcsolatot tartott a város civilszervezeteivel, több, azóta városi
hagyománnyá lett rendezvényt kezdeményezett és
szervezett. A Civil Díjat elsõ
alkalommal posztumusz, a
találkozón adta át az egyesület
elnöke Tóth István feleségének.
A találkozót megtisztelte dr.
Dietz Ferenc polgármester úr
is, aki átadta a város elismerõ
oklevelét az egyesület köz
érdekében végzett tevékenységéért.
A beszámolót követõen a
résztvevõk köszöntötték a 10
éves egyesületet, és további
sikeres munkát kívántak. A
Napórás Ház kemencéjében
sült pogácsa és rétes, valamint
a finom vörösbor fogyasztása
fokozta a jó hangulatot, és jó
alapot adott a következõ tíz
évre vonatkozó tervek, ötletek
felvetésére és megvitatására.
Dr. Széles Katalin
az egyesület elnöke

www.pismanyegyesulet.hu
info@pismanyegyesulet.hu

tankönyv, angolra is lefordították a nemzetközi érdeklõdés miatt). Ebben elolvasható az Abai példa címû fejezetben, mi hogyan történt,
és a polgármester felajánlotta, hogy tapasztalatait szívesen megosztja Szentendrével.
A következõ cikkben Ugrin Emese és Varga Csaba írják le részletesen, hogy mit kell tudni a
résztvételi demokráciáról, milyen elõnyökkel jár, mik a buktatók. Így tud dönteni a város,
vezetõk és polgárok, hogy belefogjunk-e a változtatásba, a
javításba, hogy mindannyian
aktív résztvevõi lehessünk városunk szépítésének, fejlõdésének.
Hargitai Katalin
Varga Csaba és Ugrin Emese
elõadása a témáról szeptember 12-én, 18 órakor a Városháza dísztermében.

Apróságok
a városban
A belsõ udvar a valamikori
pártházban macskakõfejjel
van kirakva, ámbár alig látszik. A kövek között, nem
„Õs, buja földön” nõ – folytatva Adyt – a „dudva, muhar”, minthogy közel van a
Duna, így azután - „Sej, Dunáról fúj a szél” –, s hozza a
fák magjait. Performanceként, vagyis egyszeri mûalkotásként egy jókora kábeldob is látható (egyebek mellett). Amely magocska nem
jut a belsõ udvarra, gyökeret
ereszt és lombosodik itt-ott
az épület külsõ lábazatánál.
A házban bank, mozi, szerkesztõség és más irodák vannak, amelyekben bizonyára
kitûnõen dolgoznak, s nem
jut idejük rátekinteni a belsõ
udvarra.
Büky László

Humanista Mozgalom
A Fáklyás Békejel egy esemény,
ha tényleg fontosnak érzed
a változást, kapcsolódj be
a folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél részt
egy széleskörû összefogás
megteremtésében, olyan
szentendrei fórum megszervezésében, amely konkrét
megoldásokat dolgoz ki, évek
vagy évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337
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Koncertek, performálódás
A tizedik performance és nehéz zenei fesztiválról
int azt az alcímben is
olvashatják, idén volt
a tizedik fesztivál, és
ez is nagyon jót tett nekünk,
nekem, kifejezetten egészséges volt. Jót tett az önérzetünknek is, hisz megint
emelt fõvel mászkálhattunk a
városban (ami egyébként is
megõrült): Szentendre, amel-

kultúrámmal is kivenni részem
a koncertbõl, és bátran írhatom, helytálltam. Meg azt
is, hogy Kabai Viktorék megint
nagyon rendben voltak a sanzonos, rockandrollos zenéjükkel, egyenletes, lélekemelõ
teljesítmény, kösz. Az Új
Látásmód Fúzió eléggé súlyos
élménnyel ajándékozott meg,

lett, hogy éjje-nappal nyitva
volt, megint letett valamit az
asztalra. Olyan volt, mint valami mentális petting, bocs.
Teljesen kimerültem a végére,
mások is, hisz eléggé intenzív
hétvégénk volt. Csönd, nem
panaszkodunk. Volt épp elég
hangzavar. Rögtön pénteken
kezdett egyik kedvenc zenekarom, a Presszó Tangó Libidó.
Igyekeztem sajátos mozgás-

például a Depeche Mode zenéjének, dalainak újraértelmezésére is késztetett, hála érte.
Péntek számomra még a Lyuhász Lyácint Bt. zenéjérõl,
alakításáról szól, ami szintén
nem feltétlenül javallott jóérzésû embernek, de a fesztiválon nekünk éppen erre volt
szükségünk.
FeLugossy László és Szirtes
János akciója minimum ötle-

M

Doszkocs Zsuzsa tárlata
az Anonymusban

Szeptember 19-ig láthatók Doszkocs Zsuzsa festõmûvész képei
az Anonymus Étteremben, a Kucsera Ferenc utcában. A
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál keretében augusztus
31-én este nyílt meg a tárlat, amelyen a mûvésznõ legújabb
munkái mellett megcsodálhatók régebbi alkotásai is, köztük az

tes volt a MûvészetMalom romszárnyában. Szeretnek fényképezkedni, na, és tudnak is jeles
mûvészeink.
A péntek este csúcsteljesítménye számomra a Memphis
kétfõs együtteshez köthetõ,
akik brutális zenével, kegyetlen hangszereléssel, hangorkánnal és komoly zenei tudással örvendeztettek meg minket. A Csõszínpadon a McRibbentrop a szokásos értetlenséget hozta elõ belõlem
megint, õket sajnos mindig is
nehezen tudtam értékelni,
most sem sikerült.
Bezzeg szombaton a Fantom
Funk elektronikus zenéje helyretette bennem a pszichedéliát, nagyon kifizetõdõ, és

építõ jellegû ez a jazz rockfunk vonal. A Kvark, akárcsak
a Korog, szóval nem jött el,
nem zenélt nekünk. De a maga
módján a Digép zenélt helyettük is. Én oly sok mindenre nyitott vagyok, ezért tudtam
értékelni a Digépet is. Ha
szombat, akkor mindenképpen
LoPunk, és de jó lopni, pláne
igényes, kiváló punkhimnuszokat hallgatni, zseniális
zenészekkel, plusz egy olyan
énekessel sem lehet nehéz, aki

még öltözködni is tud, hello
igény. A Flash megint szállította a kötelezõ trágárságot,
szókimondást, agymenést, és
a Büdösök sem voltak büdösök. Vasárnapról a Tudósokat emelném ki, akik megint
hozták a szokásosat, vagyis a
szokásos jót, szóval jól tették
a dolgukat. Nagyon jól. Végül
is ugyanez írható az efZámbó
Happy Dead Bandrõl is, akik
megint szépen énekeltek szerelem-élet-halálról. A HangO-Mon csoport komoly vizuális
élménnyel gazdagította esténket, tökéletesen felépített
akció volt az övék. De a Hugyecsek-Kecskés-Rizmayer
trió sem volt rossz, viszont jók
voltak A nagy levegõ akciójukkal.
Összességében tehát szép hétvégénk volt egy városunkhoz
(mûvészváros, ugye) méltó
fesztivállal, ami jövõre persze
folytatódik. Várom. Várjuk.
Barnás Márton

az 1848-as forradalmat és szabadságharcot felidézõ festmény,
amelyet tavaly novemberben maga Szekeres Imre honvédelmi
miniszter jutalmazott minisztériumi kitüntetéssel. A kiállítás
megnyitóján Kun Csaba alpolgármester mellett dr. Pintérné dr.
Gönczi Ágnes, a Szent János Kórház fõigazgatója, valamint Kocsi
László, a kiállítás szervezõje mondott beszédet, mellettük
közremûködött Semes-Bogya Eszter és Waszily Judit.
A Baba Utcai Légzésrehabilitációs Központban élõ festõ- és
költõnõ két forrásból merít ihletet alkotásaihoz. Egyfelõl a
Szentendrén töltött évtizedek, a gyermek- és fiatalkor emlékei,
az utcák, a falak, az ablakok, a terek, a templomtornyok adnak
kimeríthetetlen témát, másfelõl a történelmi alakok és események szolgálnak megformálásra érdemes üzenetekkel. Ez
utóbbira bizonyíték az a Mátyás király eszméjét felidézõ kép,
amellyel Doszkocs Zsuzsa a reneszánsz év alkalmából kiírt
pályázaton is indult. A terveit és álmait soha fel nem adó mûvész
munkái révén helyiek és messzirõl érkezettek egyformán tapasztalhatják meg városunk és nagyjaink örök értékeit.
- bt -

2000 Szentendre, Rózsa u. 2. • tel.: 06 26 500 430,
mobil: 06 30 952 2566 • www.egyjotanacs.hu

Közvetítõi díj nélkül!

ZENEHÁZ
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk
Benneteket ZENEBÖLCSI
csoportjainkba.
A foglalkozás célja
a gyerekek komplex
személyiségfejlesztése
zenei eszközökkel.
Hétfõn és csütörtökön
a Zeneiskolában 10 és 10.45
kezdettel Bokorné Forró Ágival, szerdánként a Barcsay
Iskola Színháztermében 10
órától Pintér Krisztával.
A foglalkozások szeptember
8-tól indulnak. Elõzetes
bejelentkezés a csoportbeosztás miatt célszerû az
alábbi telefonszámon, vagy
e-mailen. A fennmaradó
helyekre folyamatosan lehet
jelentkezni a tanév során.
Bokorné Forró Ágnes:
06-30 501-34-44
sziazenehaz@freemail.hu
Iwiw: Szentendrei Ifjúsági
Alapítvány
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Szentendre éjjel-nappal nyitva
a festõk, a fotósok, a szobrászok, az ötvösök, a textilesek
s Putu, a kovács. Itt lehetett
például követ faragni – ennek
tudományába Pistyur Imre
avatta be az érdeklõdõket.

A divatbemutató
Folytatás az 1. oldalról
Erre az augusztus végi hétvégére Szentendre újjáéledt,
régi fényében tündökölt,
visszatért belé az egykori pezsgõ élet. Valóban a mûvészetek
városa lett, ahol a mûvészek
kitelepedtek az utcára, ahol
mindenütt zene szól.

Elsõsorban nekünk, felnõtteknek szólt a Szabadtéri
Néprajzi Múzem „Ringasd el
magad” okos programja, amely
óriási méretû, fából készült
bútorokat mutatott be a Játék
éve alkalmából a DMH udvarán.
A hatalmas asztal, a székek,
az etetõ és a bölcsõ akkora
méretben készült, ahogyan
egy egyéves gyerek látja
ezeket a „felnõtt bútorokat”,
elgondolkoztatva
minket,
milyen más dimenziókban él
egy kisgyerek. Szombat este a
„Vendégek a Triznya kocs-

meg. A Dalmát Kávézó pedig
Wahorn András párnáit állította ki. Az Ikon csoport is bemutatkozott az „Alkotók utcájában“. Szerte a városban mindenütt zene szólt: flamenco,
szerb, görög, latín, reneszánsz, fúvós, rappaer, jazz és
nehézzene. Hagyományosnak
Zséda megnyitja
az ezüstékszer kiállítást

A Palmetta Galériában –
Regõs István

Pistyur Imre követ farag

tekinthetõ programok is gazdagították a fesztivál mûsorát.
A MûvészetMalom udvarára
idén is komoly tömegeket vonzott a X. Nemzetközi Performance és Nehéz Zenei Fesztivál. Szombat este a könyvtár
elõcsarnokában adott nyárbúcsúztató koncertet megérdemelt, hatalmas sikerrel a
Vujicsics együttes. A Neoneon
Fényfõtér élõzenés fénykörképe idén is káprázatos fény-

Gyermekfoglalkozás a Szamos cukrászda elõtt
A három nap zárultával a
számtalan eseményrõl csak
impressziókat tudnék említeni, a programok zsúfoltsága és
fizikai teljesítõképességem
korlátai miatt. Az idei fesztivál
újdonságaként az „Alkotók
utcájának” keresztelt Dumtsa
Jenõ utca vált a legfõbb helyszínné. Ahol gyakran mozdulni sem lehetett a tömegtõl.
Mert itt sétált ezen a hétvégén
szentendrei és turista egyaránt. Hiszen ide települtek ki
alkotásaikkal a kerámikusok,

Ebben az utcában került megrendezésre – hagyományteremtõ szándékkal – az elsõ
szentendrei divatbemutató is.
Aki a gasztronómia mûvészetének akart áldozni, annak
nem kis sort kellett állnia fagylaltért, vagy az ínycsiklandozó
kenyérlángosért. Bort is kóstolhatott itt persze. A Bükköspatak partján Borsostokányfõzõverseny zajlott, nagyszámú lelkes résztvevõvel. A gyerekek ezalatt kézmûves-foglalkozásokon vehettek részt.

Tesztelik a fõzõverseny eredményét

Az óriás gyerekbútorok
mából” címû esten, amely a
Kmetty Múzeum kiállításához
kapcsolódott, zsúfolásig megtelt a Korona étterem. Szõnyi
Zsuzsa vendégei lehettünk
most mi is egy tál rakottkrumpli mellett a kerthelyiségben, s hallhattuk a legendás
római Triznya kocsma felejthetetlen emlékeit.
A Café Rodinben feliratot, jelet
hordozó pólók kerültek kiállításra, az Erdész Galériában
Krausz Diána fiatal ékszertervezõ különleges, ezüstszálakból szõtt ékszereit felvonultató tárlatot Zséda nyitotta

játékot varázsolt a nézõk elé,
s öltöztette a Fõ teret újabb
és újabb ruhákba.
Újdonságnak számított ebben
az évben, hogy az egyház is
bekapcsolódott
különféle
programokkal a fesztiválba.
Ökumenikus családi nap,
keresztény filmnapok, Bibliakiállítás, keresztény irodalmi
est a Városháza udvarán,
templomi körséta Szentendrén
– fémjelzik jelenlétüket.
Eperjes Károly megismételte
„Az igazat mondd, ne csak a
valódit!” címû nagysikerû
estjét. Shakespeare: Szentivánéji álom címû vígjátéka a
Szentendrei Nagyon Amatõr
Színjátszók próbálkozásában
került színre.
A Kósa Reneszánsz Kerámia
Stúdió kiállítást és vásárt rendezett a reneszánsz év és
Beatrix királyné névünnepe
alkalmából. Az Ungaresca zenekar hangulatos korabeli zenéje, s az igazi reneszánsz lakoma mellé egy meghatóan
kedves meglepetés is társult.
Tizenhárom szentendrei hölgynek adományozták a megtisztelõ Reneszánsz Nagy Liliom Rendet, annak bizonyságául, hogy az illetõ a hagyomány és a kultúra ápolása és
terjesztése terén nagy érdemeket szerzett. S ezt a díjat
vehette át nagy örömmel e sorok írója is:
Rappai Zsuzsa

Kósa Klára átadja a díjat Ledermann Zitának
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Hogyan nem mentem hétvégén a Balatonra…
redetileg a Balatonra
akartam menni pénteken,
csak egy valamit sajnáltam volna, a szombati LoPunk
koncertet, az eddig mindig
zseniális volt, gondoltam,
idén kihagyom, gyönyörû szép
augusztus végén a Balatonon,
indulás elõtt azért lenéztem
délután a városba, ittam a
Corner-ben egy pohár bort,
maradtam, mert nagyon jó
szerb-görög muzsikát játszott
két fiú, két szám közt hallottam a Malom felõl trombitát,
de hisz ez a Tango Presszó
Libidó, szeretem ezt a számot,
átsétáltam, nagyon jó volt,
persze mindenütt ismerõsök,
duma, hírek, ötletek; gondoltam, késõbb lenézek a korzóra,

E

Neoneon Fényfõtér a Neo-koncert elõtt, alatt, után

Putu és portékái

Ûrkollázs kiállítás a MûvészetMalomban
már késõ volt, majd holnap
indulok Siófokra, és elmenten
a zeneiskoláig, ott be a fõ
utcára, kétoldalt sátrak, mûvészek sátrai, könyves sátrak,
egyikben Kecskés András azt
mondja, nagyon jó, hogy
legalább ezen a három napon
nem tévé elõtt ülnek az emberek, hanem kint az utcán
beszélgetnek, ismerkednek,
nézelõdnek; Pistyur Imre sátránál sorban állnak, jellegzetes kõ figurái mindig érdeklõdést keltenek, sõt, ad szerszámot, követ, bárki megpróbálhatja, milyen a szobrász
élete; a Szabó Marcipán dugig,
elõtte a színpadon Mihók Anita
Latin Varázsa, bár nekem a
Sting parafrázis tetszett a legjobban, hömpölyög a tömeg,
minden nyitva, zene, gyertyák, fiatalok, illatok, sültek,
kávé, vattacukor, még megnézem a könyvtárat, minden
nyitva, tömeg, a teraszon Salsa mindenkinek, és ne felejtsek el szólni Áron fiamnak:
holnap ingyen lehet beiratkozni és internetezni még két
napig; hát ez volt a péntek,
szombaton délutánig mindent

kihagytam – a Pap-sziget verhetetlen ilyen idõben –, de
négykor már próbálkoztam a
hídnál borkóstolóssal, kevés
sikerrel, megjegyzem, nagyon
sokan voltak, hatkor kezdõdött a Korzó Szabadszínpadon
a Kind off Beat-koncert, fiatalok és nagyon tehetségesek

harminc csapat nevezett, ha
jól értettem; visszafelé a fõ
utcán 11 körül már nagy
tömeg, vásárlók és nézelõdõk
a sátraknál, Putu panaszkodik,
nem nagyon vitték az árut,
pedig gyönyörûek szerintem a
kovácsoltvas dolgai; délben
rövid frissülés a Pap-szigeten,
ez volt idén az utolsó nap a
strandon, délután kezdtem a
Malomban: Nemjuci koncert
volt, nagyon erõs kis énekesnõvel; aztán egy kis séta a hídhoz – mindig, mindenki mozgásban volt egyébként a három nap alatt –, egy teherautó
tetején õszes urak Shadowsszámokat játszottak, kissé
hamis volt és a ritmus nem
stimmelt mindig, de nekem
tetszett; visszafelé a fõ utcai
színpadon egy kubai férfi énekelt fantasztikusan magyar
zenekarral, alig lehetett közlekedni miattuk, annyian voltak; elfelejtettem, hogy ugyanitt divatbemutató volt hat óra
körül zajos sikerrel – de ekkor
már fáradtam, indultam haza,
a Duna-parton még Sergõ
Andris elmondta, hogy pénteken a moziban a keresztény
filmnapokon az El Camino
ment, és persze még benéztem
a Malomba a Tudósok-koncertre, aztán valahogy ott ragadtam az efZámbó zenén is –
hát így nem mentem a hétvégén a Balatonra…
B. I.

csics-koncert a könyvtárban
vagy Neo-koncert a Fõ téren,
pontosabban a Fényfõtéren,
amivé ezen az estén vált;
kilencre éppen visszaértem a
Malomba, amiért most kimaradt nekem a Balaton: a
LoPunk-koncert csodálatos
volt: tiszta, erõs, kemény,

Koncert az Arató-színpadon, a Vuk Karadzsics térnél

A Kobza Vajk Group Dumtsa utcai koncertjén
voltak, nagy sikerük volt;
elmentem a Kmetty Múzeumba, pontosabban a Korona
kerthelyiségébe a Triznya
Kocsma emlékestre, de nem
jutottam be, nagyon nagy volt
az érdeklõdés; nem baj, mentem tovább, de a dilemmával
nem tudtam mit kezdeni: Vuji-

sokkoló punk, ez kell nekem;
innen haza, de mégsem, valahogy lekeveredtem a korzóra,
ahol kis csalódás volt Bereznai
Endre és a Dzsin, a humort és
a zenét összekeverni kockázatos dolog; vasárnap reggel lementünk a fiaimmal a Casinohoz streetballt nézni, vagy

Nyárbúcsúztató a Vujicsics együttessel
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Tanfolyamok, klubok a DMH-ban
A Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. Dunaparti
Mûvelõdési Háza (Duna-korzó 11/A., tel: 301-088) tájékoztatója a közhasznú tanfolyamokról, klubokról, szakkörökrõl, mûvészeti csoportokról, és egyéb közösségekrõl a 2008/2009-es évben
izomcsoportokra. Vezeti: Mócsai
Zsuzsa aerobic oktató. Idõpontok
hétfõn szerdán és pénteken 8-9ig.

Musica Beata Vegyeskórus
Várják az énekelni szeretõk jelentkezését, próbák minden kedden
18-20 óráig. Kórusvezetõ: Wolfné
Kovács Zsuzsa.

Jóga
Vezeti: Kotsis Nagy Margit. Minden
hétfõn és csütörtökön 9-10-30ig.

Szentendre Néptáncegyüttes – felnõtt csoport
Várják táncos elõképzettséggel és
gyakorlattal rendelkezõ táncosok
jelentkezését. Próbák a Pest Megyei Könyvtár színháztermében
minden hétfõn és csütörtökön 1922 óráig. Mûvészeti vezetõk: Fitos
Dezsõ és Kocsis Enikõ.

Manócska muzsika
Zenei foglalkozás pár hónapos
kortól 3 éves korig. Közös éneklés, ölbeli játékok, és élõ hangszerjáték várja az érdeklõdõket
minden szerdán 9.45-tõl. Vezeti:
Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus. Elsõ alkalom: szeptember 10.

Szentendre Néptáncegyüttes – gyermekcsoportok
Várják a régi és új gyerekek jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a magyar nép dalaival, táncaival, szokásaival, és
késõbb szeretnének részt venni a
felnõtt csoport színpadi munkájában is.
I-es csoportba a 6-8 éveseket, a
II-es csoportba a 9-14 éveseket.
Próbák a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében minden hétfõn
és csütörtökön, az I-es csoportnak 16.30-17.30-ig, a II-es csoportnak: 17.30-18.30-ig. Mûvészeti vezetõk: Fitos Dezsõ és Kocsis
Enikõ. Elsõ alkalom: szeptember
15. hétfõ.

Diótörõ Balettiskola
Öt csoportban dolgoznak a gyerekek minden kedden és csütörtökön a Dunaparti Mûvelõdési
Ház balett termében, öt és fél éves
kortól 16 éves korig. Vezetõk:
Gyúróné Domján Andrea és Gyúró
Tamás. Elsõ alkalom: október 2.
csütörtök.

Welldance SE
tánctanfolyamai
Táncok világa: akrobatikus rock
and roll, videoclip tánc, ír néptánc, show tánc, musical tánc.
Fashion Dance: divat és tánc egyben. Táncos manótorna. Hip-Hop.
A tanfolyamokat többszörös országos-, illetve Európa és Világbajnok edzõk vezetik a DMH balett
termében. Beiratkozás szeptember 5-én, pénteken 17 órakor a
DMH-ban. További információ:
www.welldance.hu, 20-361-5663.

Bailar Tánciskola
Salsa, merengue, bachata, chacha-, casino de rueda minden
mennyiségben, akár párban, akár
pár nélkül. Tanítási módszerük
lényege, hogy körben tanítják a
táncokat, így mindenki táncol
mindenkivel, gyorsabbá téve a
tanulást, és több idõt hagyva az
igazi táncnak. Érdeklõdés: Boda
Krisztián, 20-428-1140. További
információ: www.bailar.hu. Kellõ
számú érdeklõdés esetén indul
a tanfolyam péntekenként a
DMH balett termében.

Mazsola játszó
Filibili népdalkör
Az elsõsorban óvónõkbõl álló népdalkör szívesen várja pedagógusok jelentkezést a népdalkörbe.
Próbák minden csütörtökön 17
órakor a Püspökmajor Lakótelepi
Óvodában. Népdalkör-vezetõ: Lázár Enikõ. Elsõ alkalom: szeptember 11.

Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi
Stúdió
A gyermekszínház általános iskolásokból áll, a színházi stúdióban pedig az onnan már kinõtt
fiatalok folytatják a színjátszó
munkát. Elsõ találkozó és megbeszélés szeptember 5-én, pénteken a PMK színháztermében.
14-15.30-ig az általános iskolás
korúakat, 15.30-17.30-ig a 14-22
éveseket várják. Vezeti: Kertész
Kata drámapedagógus

Szentendrei Kísérleti
Kamaraszínház
Próbák minden kedden 15-19
óráig a PMK színháztermében, és
péntekenként 19 órától a Dunaparti Mûvedlõdési Házban. Vezeti:
Velekei Lajos rendezõ. Elsõ alkalom: szeptember 12.

Bábos-zenés torna 1-tõl 4 éveseknek, mondókákkal, bábokkal,
tornaeszközökkel minden szerdán
10.15-kor és 11 órakor. Vezeti:
Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus. Elsõ alkalom: szeptember 10.
Ajánljuk azoknak, akik elvégezték
a tanfolyamot, és gyakorolni
szeretnék a tanult technikákat, és
szívesen megosztanák tapasztalataikat másokkal. Tervezett programok: sok beszélgetés, közös
relaxálás, célorientált programozás, energetizáló gyakorlat.
Idõpont: minden második csütörtökön 18-20 óráig. Vezeti:
Barta Boglárka. Bõvebb felvilágosítás: 30-200-1067. Elsõ alkalom: szeptember 18.

Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság
Vezeti: Szente Jánosné. Idõpont:
minden hónap elsõ hétfõjén 1820-ig.

Kék Duna Nyugdíjas Klub
Változatos programokkal várják az
idõskorúakat. Vezeti Baróthy Lászlóné minden második csütörtökön
16 órától.

Falikárpitszövõ szakkör
Hétfõnként 17-tõl 20 óráig tartanak a foglalkozások, ahova várják a régi tagokat, és további
érdeklõdõk jelentkezését. Vezeti:
Czakó Margit iparmûvész. Elsõ
alkalom: október 6.

A klub szeretettel vár minden
idõskorút változatos programokkal, klubnapokkal minden páros
hét szerdáján 15 órától. Vezeti:
Oravecz Lászlóné.

Férfiaknak és nõknek egyaránt
hátfájás ellen, csontritkulás megelõzésére, tartás javítására, csípõ,
váll nyújtására. Vezeti Vajda Ágnes
gyógytornász. Idõpontok: hétfõn
és csütörtökön 18.45-19.45-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 18.

Nõi alakformáló torna
Alakformáló órák zsírégetõ szakasszal, erõsítés a fontosabb

Szigethy Miklósné Ildikó, a szentendrei Bimbó utcai Tagóvoda
vezetõje országos elismerésben részesült: a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét vehette át a Parlamentben,
augusztus 20-án. Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!
A vele készült interjút késõbbi lapszámunkban közöljük.

Egri csillagok Pilisborosjenõn
Pilisborosjenõ Község Önkormányzata szeptember 13-án, szombaton az Egri Csillagok címû tévéfilm forgatásának 40. évfordulója alkalmából egész napos rendezvényt szervez a település
külterületén felépített „egri vár” makett színhelyén.
Az 1968-ban készült népszerû film Várkonyi Zoltán rendezésében, Nemeskürty tanár úr forgatókönyve alapján, Sinkovits
Imre, Kovács István, Venczel Vera, Mádi Szabó Gábor, Bárdy
György, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc, Bitskey Tibor, tehát sok,
nemzetünk nagyjai közé emelkedett mûvész alkotta a stábot. A
filmet Pilisborosjenõn forgatták, itt épült fel az „egri vár” kicsinyített mása. A rendezvény tisztelgés az elhunyt és élõ
alkotók elõtt, egyben mûvészeti élményt kíván nyújtani
eseménydús, vidám családi nap keretében.
Az egésznapos rendezvényen 9-tõl 19 óráig gyermek- és felnõtt
programok, kézmûvesek vására, íjász bemutató, korhû viselet
bemutatója, vetélkedõk, valamint helyi és egri borok várják a
látogatókat.
19 órakor kezdõdik a fõ mûsorszám: az Agria Játékok Kft.
mûvészeinek elõadásában elevenedik meg Várkonyi András-Béres
Attila: Egri Csillagok címû történelmi musical produkciója az
1968-as filmforgatás helyszínén (esõnap: szeptember 14.).

Agykontroll klub

Püspökmajor Lakótelepi
Nyugdíjas Klub

Gyógytorna
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Sakk kör
Vezeti Guba Miklós FIDE mester
minden szerdán 16-18-ig. Elsõ
alkalom: szeptember 10.

Bélyeggyûjtõ kör
Idõpont minden hétfõn 15-17
óráig.

Galambász kör
Idõpont: minden hónap második
hétfõje. Elsõ alkalom: szeptember 8.

Szentendrén,
a rendelõintézetben
SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek

2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

ECDL

European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

Szeptemberi tanfolyamaink:
• SZÖVEGSZERKESZTÉS:
hétfõ-szerda 16-18 óráig
• OPERÁCIÓS RENDSZEREK:
hétfõ-szerda 18-20 óráig
• ADATBÁZIS-KEZELÉS:
kedd-csütörtök 18-20 óráig
• SZÖVEGSZERKESZTÉS:
kedd-csütörtök 16-18 óráig
• PREZENTÁCIÓ:
péntek 16-20 óráig
Érdeklõdés, jelentkezés:
ECDL OKTATÓ- ÉS VIZSGAKÖZPONT,
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: (26) 302-595, (26) 505-257,
06-70-336-5530
A csoportok létszáma korlátozott (8-16 fõ között lehet), ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.

Szentendre,
Római sánc köz 2/B
DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863
Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060
Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30/66-26-849
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Vissza a kezdetekhez

MÛVÉSZETMALOM
Szentendre, Bogdányi u. 32., tel.: 26/301-701,
www.muveszetmalom.hu, nyitva: minden nap 10-18 óráig

100 éve született Vajda Lajos
Szentendrei Képtár, szeptember 7 – október 26.

Szeptember 4 – október 26. (félkész épület)

PONYVA
100 éve született és 67 éve
halott. 33 év adatott néki.
Milyen rettenetesen kevés, ha
azt is figyelembe vesszük,
mennyi idõbe kerül, míg egy
festõ mestersége fortélyait
elsajátítva az önismeretben
elérkezik ahhoz, hogy már
saját hangján szólaljon meg.
Mégis e rövid életpályán egy
beteljesült életmû született.
A felkészülési idõszak tanulmányrajzaitól eltekintve, Vajda Lajos több száz mûvet hagyott ránk: fotómontázsokat,
kollázsokat, festményeket,
vázlatokat, töprengéseirõl
valló képterveket. Közülük
néhány nélkül ma már nem
írható meg a XX. század magyar mûvészettörténete. Mi
tette lehetõvé azt, hogy filléres gondokkal küszködve,
betegségekkel terhelve, értetlenségtõl kísérve ez az életmû létrejöhessen? A mûvész
prófétikus elhivatásában és a
mûvészet szinte szakrális szerepében való rendíthetetlen
hite adott erõt az alkotáshoz.
„Valami új témakört keresek,
építek ki magamban – írja
1936-ban – a dolgoknak a titkos, elvont lényegét akarom
kibontani. De mindig a konkrétból, a 'való'-ból kiindulva keresem a dolgok õsformáit.”
A szenzuális világ látszata
mögötti összefüggések érdekelték, ezért nem is vállalkozott annak puszta ábrázolására. Ehelyett a láthatatlan

törvények megjelenítéséhez,
érzékelhetõvé tételéhez igazította eszközeit. A szürrealizmus képzettársításos módszerét hívta segítségül párizsi
korszakából fennmaradt fotómontázsaiban és Szentendrén
készült rajzmontázsaiban, de
a motívumok spontán találkozását egy belsõ mértékhez
viszonyítva korrigálta. Ez lett
a konstruktív szürrealizmus.
Azonban nemcsak gondolkodási és képalkotási módszerét újította meg, hanem új
inspirációs forrásokat is keresett a képalkotás látványfestészet elõtti állomásaiból.
Így fordult az ikonfestészet,
az egyszerû, népi tárgyalkotás, vagy az Európán kívüli
kultúrák felé. Ezzel együtt
nem egy steril (mûvészeti)
idea megvalósítására törekedett, hiszen egyetlen percre sem szakadt ki saját
korából, túlságosan is szenzibilis alkat volt ahhoz. A
különbözõ problémákra koncentráló korszakai úgy követték egymást, hogy mindeközben korának szellemi
állapotáról és ehhez fûzõdõ
viszonyáról is tudósított.
Szentendrei motívumokból
épülõ rajzmontázsaiban még
egy törékeny egyensúlyú, de
lakható világ mikrokozmoszát
állítja elénk, amely azonban
1937-tõl fokozatosan felbomlott, darabjaira hullt.
Az ikonfejek helyett szörnyfe-

27 mûvész ponyvákra készült alkotásai. A Textil és Textilruházati
Ipartörténeti Múzeum és a MûvészetMalom (Szentendrei Kulturális Kht.) közös kiállítása
Ötletgazda, szervezõ: Vajk Éva iparmûvész-múzeumigazgató
(Textilmúzeum). Kiállító mûvészek: Aknay János, Bajkó Ildikó,
Baksai József, Baráth Hajnal, Bornemisza Eszter, Gink Judit,
Horváth Kata, Kelemen Kata, Kiss Kati, Lehoczky Krisztina, M.
Novák András, Mayer Berta, Orosz Diána, Polgár Csaba, Simonffy
Márta, Sóváradi Vali, Sz. Varga Ágnes Kabó, Szakács Imre,
Szalontai Éva, Székelyi Katai, Szily Géza, Szotyori László,
Szykszian Vanda, T. Doromby Mária, Vásárhelyi Katalin, Végh
András, Velekei József Lajos.
A kiállítás katalógusát október 10-én, pénteken 17 órakor Szepes
Hédi mutatja be a helyszínen. A kiállítás szeptember 4-13 között
technikai okok miatt nem látogatható.
Vajda Lajos:
Narancssárga maszk
jek és titokzatos maszkok
kerülnek elõtérbe, és ember
elõtti, ismeretlen élõlények
által birtokolt soha nem látott
tájak jelennek meg, mintegy
visszafelé indult el az idõben.
Utolsó korszakának – a fõként
1940-ben alkotott – nagyméretû, nonfigurativitáshoz
közelítõ szénrajzaiban bölcs
megértéssel visszaérkezik a
kezdetekhez: az elemi erõk
küzdelméhez. Talán innen
lehetne újrakezdeni?
A kiállítás ennek a folyamatnak az állomásait kívánja
nyomon követni a múzeum
raktári anyagából, magán- és
közgyûjteményekben õrzött
mûvekbõl válogatva.
Mazányi Judit

Programok a babamúzeumban
Szeptember 11-én, csütörtökön 14 órától a Népmûvészetek
Házában (Rákóczi u. 1.) a Népviseletünk babákon címû
pályázat eredményhirdetése
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szigetiné dr. Tóth
Judit néprajzkutató kezdeményezésére – 2008 tavaszán pályázatot hirdetett meg Pest megye településein lakó babakészítõknek, ügyes kezû asszonyoknak. A május 31-én zárult
pályázaton résztvevõknek településük hagyományos viseletét
kellett babára elkészíteniük. Felöltöztethetõ volt bármilyen 20
cm-nél nagyobb baba, saját készítésû rongybaba éppúgy, mint
a kereskedelemben kapható babák. A pályázatra – melynek eredményét dr. Kálnoky-Gyöngyössy
Márton megyei múzeumigazgató hirdeti ki – nyolc pályamûben összesen 17 baba érkezett.
Szakavatott zsûri bírálta hitelességüket a kivitelezés minõségét, s az ünnepélyes eredményhirdetés napjától a Népmûvészetek Háza babakiállításában a közönség is megtekintheti a mûveket.
15 órától a Ferenczy Múzeum (Fõ tér 6.) Tabernájában a sok éves hagyomány szerint a szeptemberi Mária-napokhoz kapcsolódva, a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal együttmûködve, dr.
Kovács Jánosné Csuhrán Máriára, a Szentendrei Babamúzeum alapítójára emlékezünk, majd Babák
népviseletben címmel Sz. Tóth Judit néprajzkutató tart elõadást.
Szeretettel várunk mindenkit, akik õrzik Marika emlékét, és azokat is, akik most akarnak megismerkedni tárgyi és szellemi hagyatékával.

Szeptember 7. – október 26. (udvar)
EGYTÕL EGYIG – 11 fiatal szobrász a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem 11 évébõl 1994-2004
Kiállító mûvészek: Cseh Lili (2002, Jovánovics osztály), Drabik
István (1996, Jovánovics osztály), Erõs Ágost Koppány (2002,
Kõ Pál osztály), Farkas Zsófia ( 2000, Jovánovics/Körösényi
osztály), Gálhidy Péter (1997, Somogyi/Bencsik osztály), Imre
Péter (1995, Somogyi/Bencsik osztály), Kotormán Norbert
(1994, Somogyi/Bencsik osztály), Lelkes Márk (1996, Farkas
Ádám osztály) Meszlényi Molnár János (1995, Somogyi/Bencsik
osztály), Nagy Edit (2004, Kõ Pál osztály), Takács Szilvia (2004,
Körösényi Tamás osztály)
A kiállítást megnyitja szeptember 6-án, szombaton 17 órakor
Körösényi Tamás tanszékvezetõ egyetemi docens. A kiállítás
kurátora: Sallai Géza szobrászmûvész.
Szeptember 14. - november 16.
KORNISS DEZSÕ (1908-1984) gyûjteményes kiállítása
A kiállítást megnyitja szeptember 13-án, szombaton 17
órakor szóval és zenével:
Kocsis Zoltán Kossuth-díjas
zongoramûvész, karmester, a
Nemzeti Filharmonikusok fõzeneigazgatója.
Köszöntõt mond: Szûcs Lajos,
a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Dietz Ferenc, Szentendre
Város Polgármestere, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgató. A kiállítás kurátorai: Kolozsváry Marianna és
Bodonyi Emõke mûvészettörténészek. A kiállítás szervezõi: Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
Ezen a kiállításon több száz mû látható, ezzel is reprezentálva
a mûvész életmûvének rendkívüli gazdagságát. Korniss Dezsõ
alkotói pályáját jól elkülöníthetõ korszakok és gyakran egymással párhuzamos, ugyanakkor eltérõ stílusirányzatban készült
mûvek jellemzik. Ez a jellegzetesség a mostani kiállításon is
szembetûnõvé válik, mintegy reprezentálva az állandó
újrakezdés, és útkeresés készségét, amely annyira jellemezte a
festõ Korniss Dezsõt, és akinek a huszadik századi magyar
történelem viharos, gyakran egzisztenciális nehézségekkel teli
éveiben a nélkülözés, a mellõztetés is osztályrészül jutott. A
mostani kiállításon a hazai köz- és magángyûjteményekbõl
kölcsönzött, ritkán látott reprezentatív mûvek mellett kevésbé
ismert, de ugyanúgy fontos alkotások tekinthetõk meg a korai
archaizáló-kubisztikus kompozícióktól kezdve a két szentendrei korszakon, majd az Illumináció-sorozaton, a kollázsok,
nagyméretû zománckalligráfiák, Metamorfózis-variációk, a
„Rezeda 9, a Rablók, meg a Pásztorok” idõszakán keresztül
egészen a tiszta geometrikus absztrakció jegyében született
mûvekig.
Bodonyi Emõke mûvészettörténész
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2 db Kögel félpótkocsi, 2003-as évjáratú,
újszerû állapotban eladó. Tel. 06-30-9508025.

Jóga. Szentendrén, kezdõknek és újrakezdõknek! Tel. 06-30-512-0051.

Etûd márkájú pianínó zongoraszékkel 165
ezer forintért eladó. Tel. (26) 312-364.

Hastánc kedd - csütörtök - vasárnap 1820 órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792.
Visszahívjuk!

Emeletes ágy szép, tört fehér színû eladó
20 ezer forintért. Érdeklõdni 06-20-3924030.
Hordozható cserépkályha jó állapotban
eladó. Tel. (26) 301-988
Roland EM30 szintetizátor állvánnyal
együtt eladó 55 ezer forintért. Tel. 06-20944-1324.
Barna bársony ülõgarnitúra (3+2+1) 15
ezer forintért eladó. Tel. (26) 313-305,
06-20-473-7119.

Autogén tréning tanfolyam indul
október 8-án. Klasszikus relaxáció,
stresszkezelés, szorongásoldás, öngyógyítás. Jelentkezni lehet: dr. Nagy
Erzsébetnél. Tel. (26) 313-059, 0620-931-3742.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Belvárosi, különbejáratú lakás egy fõ
részére kiadó. Tel. 06-20-250-168.

Szentendrén háromszobás felújított
téglalakás eladó 13,5 millió forintért. Tel.
06-20-934-3470.

Vállalok takarítást, vasalást Szentendrétõl
Tahitótfaluig. Hívjon bizalommal. Tel. 0620-492-3186.

Szentendre belvárosában – Kör utca – frissen felújított, polgári családi ház (70 nm)
kerttel, 2 kocsi-beállóval, pincével kiadó.
Alkalmas irodának, rendelõnek, mûteremnek is. Ár: 150 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0620-823-5869.

Szentendrén a legkitûnõbb helyen,
fõút mellett, 2 000 nm-es ingatlan,
100 nm hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Olcsó lakásbérlet a patak-parton nemdohányzó, gyermektelen párnak, nõnek. Tel.
06-70-389-2139, 06-70-367-2645.

Duna-parti és panorámás nyaralók 5
milliótól-10 millióig eladók. Tel. 0630-299-0376.

Szentendrén a Rózsakertben I. emeleti,
91nm-es, 4 szobás, teraszos, bútorozatlan lakás, tégla házban kiadó. Kiváló
közlekedéssel és alacsony rezsivel. Érdeklõdni: a 06-70-401-9175 számon.

OKTATÁS

Kiadó Szentendrén az Egres utca elején 100 nm-es, új, kertes, családi ház
garázzsal. Tel. 06-30-341-6651.

ÁLLÁS

ÁLLAT

Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség nyílt
állandó munkahelyre a 25 éve folyamatosan üzemelõ Rab Ráby vendéglõbe. Tel.
06-20-980-9274.

Aranyos, játékos kiscicák (fekete foltos és
szürke) elvihetõk. Tel. 06-20-260-4642.

Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.

44 nm-es lakás a Püspökmajor-lakótelepen
45 000 Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. (26) 312364.

Szentendrei csokoládébolt keres nyelvet
tudó, és számítógépet, ismerõ munkatársat hétvégi munkára is. Önéletrajzát kérjük, küldje a csokibolt@t-online.hu címre.

Szoba kiadó lánynak, párnak. Tel. 06-30949-6456.

LAKÁS, INGATLAN

A Duna-korzón 1 fõ részére lakás kiadó
hosszú távra havi 40 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-20-665-3658 délután 3-tól.

Leányfalun 1,2 hektár terület mûút
mellett, víz, villany, gáz a telek
szélén, 24 milliós irányáron eladó.
Ritkaság! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén a Károly utcában 2 szobás,
50nm-es, IV. emeleti, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó vagy eladó. Tel. (26)
311-803.

Szép állapotú, panorámás, III. emeleti 55
nm-es lakás eladó a Püspökmajor-lakótelepen. Fix ár: 11 millió forint. Tel. 0620-346-0603.

Szarvashegyen új 120 nm-es családi ház
hosszútávra kiadó. Tel. 06-20-994-0668.

Szentendrén, kitûnõ helyen, 300 nöl
telek, 2x100 nm teljes felújítást
igénylõ házzal 26 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrei munkahelyre szakképzett felszolgálót keresünk azonnali belépéssel.
Tel. 06-20-575-4277.
Szentendrei Metál Üzletház festékosztályára gyakorlattal rendelkezõ férfi eladót
keresünk. Tel. 06-70-381-0341.
Nagyvállalat szentendrei telephelyére
iroda-takarítói és parkgondozói munkakörbe, heti 40 órás munkarendbe, munkatársakat keres. Érdeklõdni a (26) 500-153
telefonszámon.
Tahitotfaluban gyakorlattal rendelkezõ
férfi szabászt keresünk varrodába. Tel.
(26) 585-130, 06-30-680-1222.
Most nyitott éttermünkbe gyakorlott
konyhai kisegítõt keresünk azonnali
kezdéssel. Tel. 06-20-962-2218, 06-20369-7008.
Szentendre Város Óvodai Intézménye óvodapedagógusi állást hirdet, azonnali belépéssel. Jelentkezés telefonon: 06-20362-9841 Szántosi Judit.

ÁLLÁST KERES
Fogászati asszisztens Szentendrén és
környékén állást keres. Tel. 06-20-4246945.
Bébiszitter több éves gyakorlattal, referenciával állást keres (óvodai dajkaállás
is). Tel. 06-30-539-6263.
Gépkocsival, számítógép ismerettel, internet használattal állát keres friss humánértelmiségi nyugdíjas nõ. Tel 06-20-2799230.
Munkát keresek Szentendrén, közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel, számítógépes ismeretekkel, 15 éves banki
gyakorlattal. Tel. 06-30-248-4099.

KIADÓ LAKÁS

Szentendre Duna-korzón igényes 1,5
szobás lakás kiadó. Tel. 06-30-218-6193.
Kiadó Budakalászon, különbejáratú, 3
szoba összkomfort. Tel. 06-30-855-5035.
Tahiban a 11-es út közelében kétlakásos családi házban különbejáratú 160
nm-es panorámás lakás 80 ezer Ft +
rezsiért kiadó. Tel. 06-20-316-0974.
Kiadó Budakalászon 1 szoba összkomfort.
Tel. 06-30-855-5035.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önállókerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.
Albérleti szoba, konyha, fürdõszoba használattal 1-2 fõ részére kiadó. Tel. 06-30854-2277.
Duna-parton, Duna-korzón lakásnak, irodának, rendelõnek alkalmas 3 szintes
épület egyben vagy szintenként (100
nm/szint) kiadó. Tel. (26) 500-478, 0620-921-2266.
Háromszobás felújított, gázfûtéses lakás
kiadó 60 000 Ft. Tel. 06-20-934-3470.
Budakalászon 3 szobás, szeparált házrész
kiadó. Tel. 06-30-855-5035.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
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Szentendrén a Sztaravodai úton 60 nm
alapterületû kétszintes családi ház kiadó.
Ár: 90 000 Ft/hó+rezsi. Tel 06-20-7779947.
Szentendrén Skanzen felé, családi ház 76
nm különálló alsó szintje hosszútávra
kiadó október elsejétõl. (Kert, kocsi beálló). Tel. (26) 316-638 érdeklõdni 18 óra
után.

Pomázon a Szelistye lakóparkban 60%-os
készültségû családi ház, tulajdonostól
eladó. Ár: 42 millió Ft. Tel. 06-20-3685806.
Lakások héttõl-tizenhárom millió
forintig eladók. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén 470 nöl nagyon szép
telek, kultúrált környezetben, aszfaltos út mellett, 28 millió irányáron
eladó. Nem mindennapos. Tel. 06-30299-0376.
Felújított háromszobás lakás a Pap-szigetnél 13,5 millió forintért eladó Tel. 06-20934-3470.
Tahiban polgári stílusú, felújítást
igénylõ villa, 1800 nm õsfás kerttel,
a legkitûnõbb helyen, 30 millió forintért eladó. A telek felének eladásából
felújítható. Tel. 06-30-299-0376.
Füzesparkban elsõ emeleti, 56 nm-es,
teraszos, egyedi fûtésû lakás 15.5 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-670-2894.
Leányfalun és Tahiban lakóházak 18
millió forintért eladók. Tel. 06-30299-.
Szentendrén 2 szobás, 52 nm-es, egyedi
fûtéses, 2. emeleti lakás eladó. Tel. 0620-310-7296, 06-20-205-5826.

Családi házak, lakások takarítása akár vegyszermentesen is. Tel. 06-20-420-3377.
Függöny, zipzár-, ruhajavítás. Tel. 06-30309-9749.

Matematika, fizikatanítást általános,
közép és fõiskolai szinten vállalok.
(Házhoz megyek.) Tel. 06-30-347-8843.

Vasalást vállal gyakorlott, megbízható, leinformálható fiatalasszony
Szentendrén és környékén. Tel. 0670-704-1152.

Tanulj németül! Tapasztalt, referenciákkal
rendelkezõ anyanyelvi némettanárnõ
nyelvoktatást vállal társalgástól a vizsga
elõkészítésig. Igény szerint házhoz megy.
Tel. (26) 380-587, 06-30-384-4446.

Szeretne végre egy megfelelõ személyt
otthona takarítására? Gépkocsival rendelkezõ, érettségizett fiatalasszony
takarítást, vasalást, bevásárlást vállal. Tel.
06-30-336-4943.

Rajz és festés. Szentendrén, hetente kétszer, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-3892250 Laár Balázs.

Megbízható, munkájára igényes, 50-es
hölgy, takarítást, vasalást vállal Szentendrén, Pomázon. Tel. 06-20-237-4430.

Egyetemi tanár angol tanítást vállal, minden szinten. Tel. 06-70-531-8459.
Asztrológia. Kezdõ csoport indul szeptemberben, Szentendre belvárosában. Tel. 0630-512-0051.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, fordítás minden szinten, Szentendrén a HÉVvégállomásnál, csoportos jelentkezés esetén bárhol a Dunakanyarban. Tapasztalt,
dinamikus de türelmes Oxfordban tanult
és végzett tanárral. Tel. 06-70-527-3879.
Amerikai angol anyanyelvi szinten beszélõ
tanár, nyelvoktatást vállal gyerekeknek.
Tel. 06-20-362-3626.
Matematika korrepetálás, érettségire felkészítés nagy tapasztalattal a Belvárosban. Tel. (26) 313-928, 06-30-6423379.
Felvételi elõkészítõ rajzból Paizs Péter
Stúdió. Tel. (26) 316-700, 06-20-3121351. www.paizspeter.com.
Matematika-fizika szakos tanár korrepetálást vállal. (26) 312-962.

SPORT

Duna-korzó-Waterfront, csoportos foglalkozásokra - konferenciákra termek kiadók,
fogadások, családi ünnepek megszervezését reprezentatív környezetben,
Duna-parti helyszínen biztosítjuk. Tel.
(26) 500-478, 06-20-921-2266.
Mérlegképes, regisztrált, számlaképes
könyvelõ, 4-6 órában teljes körû (könyvelés, bér-munkaügy) feladatok ellátását
vállalja. Tel. (26) 313-639.
Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyetemisták várják hívását! Tel: 06-20-3470258 vagy 06-30-493-1553.
A kiskópé gyermekfelügyelet várja jelentkezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve oviszerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-3957957.
A Papír és Nyomtatványbolt a Ferences
gimnázium mellett (Fulco deák u. 16.)
értesíti kedves vásárlóit, hogy tanítási
idõszakban hétfõtõl-péntekig 07.30-tól
18 óráig, szombaton 9-tõl 13 óráig tart
nyitva.

ÜZLET

TENISZ! Mûfüves teniszpálya a Dunakorzón bérelhetõ. Tel. (26) 500-478, 0620-921-2266.

Pomázon, ipari környezetben 10 000 nmes terület kiadó. Tel. 06-30-950-8025.

SZOLGÁLTATÁS

Szentendrén a Duna-korzón 24 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-240-1942.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es mûhely, raktár, 200 nm-es iroda, 2 000 nmes szabad terület kiadó, részletekben is
eladó. Új bõvítési lehetõség 600 nm. Tel.
06-70-944-0859.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

FUVAROZÁS –
FÖLDMUNKA
• konténeres sitt szállítás,
• építõanyag kereskedelem,
• zsalukövek, betontermékek
akciós áron!
• töltõ és termõföld megrendelés
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326,
Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30-9617-789

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

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!
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MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Szeptember 5. péntek
18.00 PARIS - színes feliratos francia vígjáték, 130 perc, 2008 (12)
rendezte: Cédric Klapisch
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes feliratos amerikai filmdráma,
158 perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson
Szeptember 6. szombat
14.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
90 perc, 2007
rendezte: Steve Hickner,
Simon J. Smith
16.30 MACSKAFOGÓ 2. - A Sátán
macskája - színes magyar animációs
film, 85 perc, 2007
rendezte: Ternovszky Béla
18.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai vígjáték,
96 perc, 2007 (12)
rendezte: Jason Reitman
20.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
Szeptember 7. vasárnap
14.30 MÉZENGÚz - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
90 perc, 2007
rendezte: Steve Hickner,
Simon J. Smith
16.30 MACSKAFOGÓ 2. - A Sátán
macskája - színes magyar animációs
film, 85 perc, 2007
rendezte: Ternovszky Béla
18.00 A VASEMBER - színes magyarul beszélõ amerikai fantasztikus
akciófilm, 126 perc, 2008 (12)
rendezte: John Carney
20.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg

Szeptember 8. hétfõ
18.15 MACSKAFOGÓ 2. - A Sátán
macskája - színes magyar animációs
film, 85 perc, 2007
rendezte: Ternovszky Béla
20.15 ESZTER HAGYATÉKA színes magyar filmdráma,
90 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József
Szeptember 9. kedd
18.15 EGYSZER - színes ír
filmdráma, 85 perc, 2006 (12)
rendezte: John Carney
20.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
Szeptember 10. szerda
18.15 EGYSZER - színes ír
filmdráma, 85 perc, 2006 (12)
rendezte: John Carney
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes
feliratos amerikai filmdráma,
158 perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

ELÕADÁSOK
KOLPING EGYESÜLET
Kolping-ház közösségi terme (bejárat
a Török köz felõl)
Szeptember 12. péntek 17 óra
„HIRDESSÉTEK A HÁZTETÕKRÕL”
(Máté 10,27) – Juhász Judit, a Magyar
Katolikus Rádió vezérigazgatóhelyettesének elõadása
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Szeptember 5. péntek 18 óra
MAGYAR ÕSVALLÁS
ÉS KERESZTÉNYSÉG
Bíró Lajos elõadása
Szeptember 12. péntek 18 óra
RÉSZTVÉTELI DEMOKRÁCIA –
TELEPÜLÉSI STRATÉGIA – Varga
Csaba és Ugrin Emese elõadása
Helyszín: Városháza díszterme
Szeptember 19. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK VI.
Kiss Mao-Tun István elõadása

S33 csatorna
399.25 Mhz
„G, mint Gondolat” Média és
Kommunikációs Kft. H-2000 Szentendre,
Szmolnyica sétány 47/3.
tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu

A Gondolat Televízió minden héten, pénteken 18 órától új adással várja kedves
nézõit. Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal. Új portré sorozatunkban pedig itt élõ mûvészeket, sportolókat, ifjú tehetségeket mutatunk be.
Nézzenek minket!
Szeptember 5.
Hétközben:
Rendkívüli testületi ülés összefoglaló
Templomdombi iskola évnyitója
Szent András Óvoda játszótér átadója
XX. Nyári fõiskolás tábor a Pap-szigeten
Szentendre éjjel-nappal összefoglaló
Magazinmûsorok:
187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
Európa Kicsiben 2. rész
Délvidéki várak és kastélyok 3. rész
Biztonsági Zóna 13/16
Szivárvány Sztármagazin: Tomi
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

„Fordítsd az arcod a nap felé
és minden árnyék mögéd kerül”
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ
daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a
hasznos ismereteket, melyek egy orvosbeteg találkozó során is felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével
megtanítjuk, hogy ne a félelem,
a reménytelenség és a magány
érzése uralkodjon el Önön,
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is aktív
részese gyógyulási
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343

KOLLÁZSKÉPEK
Farkasné Gellért Júlia kollázsképeibõl nyílik kiállítás szeptember 5-én az Art Decor Galériában (Bercsényi u. 3.). A kiállítás naponta 10-18 óra között
szeptember 15-ig látogatható.

A béke
nemzetközi
napja
A szentendrei Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub és a Honvéd
Kulturális Egyesület szeptember 21-én, vasárnap 12
órakor megemlékezést szervez városunk Fõ terén. Ezen
a napon a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, amelynek mi is tagjai
vagyunk, az ország 63 településén egy idõben megemlékezést tart, hogy kifejezzük elkötelezettségünket
a béke, a biztonság, mint az
emberiség legféltettebb
kincsei iránt. Emlékezzünk
a háborúk és terrorizmus
áldozataira, 2001. szeptember 11-re, Madridra, Londonra. Emlékeztetjük a világ
hatalmait, hogy a konfliktusok békés rendezése fontos
feladat és kötelezettség.
Velünk egy idõben a Veterán
Világszövetség – amelynek
tagjai vagyunk – 30 millió
polgára is e cél érdekében
demonstrál.
Rendezvényünkre hívunk és
várunk minden szentendrei
polgárt, akik hozzánk hasonlóan fontosnak tartják a
béke ügyét.
Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub és Honvéd Kulturális
Egyesület
A rendezvényhez csatlakozik
a Humanista Mozgalom
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NAPOS OLDAL
Illés László „Napos oldal” címû kiállítása nyílik meg szeptember
6-án, szombaton 19.30-kor a Milantróp Galériában (Bükkös-part
40.). A megnyitón bemutatják Medgyesi Gabriella és Balog József
„A korán jött polgár” címû portréfilmjét, amely Karácsony Benõ
születésének 120. évfordulója alkalmából készült. A megnyitó
beszédet Bächer Iván író, publicista tartja.
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A játék neve: futball!
Vendégként hazai a Fáy utcában
Leányfalu SE – FTC

0:9

iután a Magyar Kupa
eddig lejátszott selejtezõ mérkõzései során
a Leányfalu sikeresen vette az
akadályokat, a faluban nevetve jósolta nem egy tréfás
kedvû szurkoló, hogy hajrá
fiúk, következõ ellenfelünk a
Fradi. Láss csodát, így is lett.
Augusztus 28-án a Leányfalu
a második fordulóban az egyik
legnehezebb ellenféllel mérkõzött meg az Illovszky Stadionban. Ilyen messzire megye III-as csapat még nem
jutott el. Nagyon nagy eredmény ez. De amíg idáig eljutottak!
Alsóbb osztályú csapatról
lévén szó, a Leányfalu volt a
pályaválasztó, csakhogy a falu
pályája biztonsági szempontból alkalmatlannak bizonyult

M

a mérkõzés lejátszására. A hazaiak szívesen le is mondtak
volna a pályaválasztás jogáról,
így akár az Üllõi úti stadionban is sor kerülhetett volna
augusztus huszadikán a találkozóra, az MLSZ azonban erre
nem adott engedélyt. Leányfalunak tehát helyszínt kellett
keresnie. A klub elõször a polgármester, Nyíri Csaba segítségét kérte, aki korábban
Óbuda alpolgármestereként is
tevékenykedett, ám a falu elsõ
embere, miután a helyben élõ
Kisteleki Istvánnal, az MLSZ
elnökével is értekezett, állítólag annyival is elintézte
volna a kérést, hogy muszáj
ezt a mérkõzést lejátszani?
Mondván, hogy úgyse nyerhetnek a Fradi ellen. Ehhez, azt
hiszem, nem szükséges kommentárt fûzni.
Miután kútba esett minden

KELL EGY CSAPAT!

Az olimpia évében
ismét sportexpo
Szeptember 20-án Szentendre Város Önkormányzatának szervezésében ismét megrendezésre kerül a térség sportegyesületeit
egy helyen, egy idõben bemutató és népszerûsítõ sportexpo
Szentendrén.
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában, valamint az ezen
alapuló sportkoncepcióban és rendeletben fogalmaztuk meg
azokat a célokat és elérni kívánt eredményeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Szentendre és a térség még inkább élen
járjon az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok megvalósulásában. Mindezek eléréséhez a sport infrastrukturális és
szervezeti hátterének kialakítása szükséges. Növelni kell a
sportolás lehetõségeinek helyszíneit és számát, biztosítani kell
a professzionális és amatõr sport térhódítását.
A sportexpo célja, hogy az iskolaév kezdetén a gyerekeknek és
szüleiknek segítséget nyújtson a sportkínálat áttekintésében.
A rendezvény alkalmával a személyesen jelenlévõ edzõk,
sportvezetõk idõkorlát nélkül elbeszélgethetnek az érdeklõdõkkel, ismertethetik a sportágat, az edzéseket, vagy a
versenyzés lehetõségeit. Az érdeklõdõk tájékoztatást kapnak
az egyesület követelményeirõl, a tagdíjról és egyéb részletekrõl.
A gyerekek így könnyebben megtalálhatják a nekik tetszõ
sportot, a helyszínen megrendezésre kerülõ bemutató mérkõzéseken szurkolhatnak a barátaiknak, osztálytársaiknak,
megérezhetik a versenyzés hangulatát! A programot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatja.
A rendezvény részleteivel kapcsolatban további felvilágosítást
Szentendre Város Önkormányzat honlapján (www.szentendre.hu), vagy a 06-26/503-350-es telefonszámon kaphatnak.
Minden érdeklõdõt, valamint szentendrei és térségi sportegyesületet várunk szeretettel! Mert kell egy csapat….
Dr. Dietz Ferenc
polgármester
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lehetõség, a Gázmûvek, a REAC
és Vác után végül a Fáy utca
lett a találkozó helyszíne.
Ahogy pályára lépett a zöld
sasok ellen a Leányfalu, abból
nem az látszott, hogy megilletõdtek volna a kilenc idegenlégióssal felálló Fraditól.
A nyolcadik percig bírták az
iramot azok a fiúk, akiknek kicsit azért másképpen szól élete
a futballról, mint hazánk legnépszerûbb klubcsapatának,
ahol megszokott a napi két
edzés: õk civilben jobbára
nehéz fizikai munkát végeznek, és Zsidi László játékos
edzõ örülhet, ha nyolcankilencen összejönnek egy-egy
edzésre.
A tisztes helytállás volt tehát
a tét, és ez maradéktalanul teljesült is, a „hazai” szurkolótábor legnagyobb örömére. Lehettek 1500-an a fradisták,
kétszázan a Leányfalu táborát
alkotók. De ez a mérkõzés, azt
hiszem, nem a számokról, nem
a technikai bravúrokról szólt,
hanem valami másról, ha tetszik, annál jóval többrõl, mint
hogy ki nyeri meg a mérkõzést,
hiszen az eleve borítékolható
volt. Sokkal inkább arról, hogy
még a szigetrõl, Szentendrérõl, Tahiból is jöttek szurkolók, és remek hangulatban
végigdrukkoltak kilencven
percet. Beutaztak Budapestre,
mert mindenki érezte, menynyire fontos most a támogatás
a csapatnak.
Azt hiszem, túlzás nélkül
mondhatom, hogy a mezõny
legjobbja Nagy Szilveszter, a

hazaiak kapusa volt, akirõl a
Sporthíradó internetes portálja írta, hogy „a 9-0-ás vereség
nemcsak a szerencsének, hanem a második felvonásban NB
I-es színvonalon védõ, bravúrt
bravúrra halmozó Nagy Szilveszternek is köszönhetõ”.
Igen, kaphattunk volna többet is akár, de Szilveszter a
helyén volt. Pedig talán a
mérkõzés elõtt két-három órával még dolgozott.
És a közönség nem csak Szilvesztert éltette, hanem tapsvihar fogadott minden megmozdulást, minden egyes labdaérintést, becsúszást, és
elõttem ismét csak bebizonyosodott, hogy a futball az
a játék, amely bizony, hogy
képes összehozni az embereket. A lelátón is, azon kívül
is. Felemelõ érzés volt látni a
falubelieket. Persze, azért
bennem még mindig motoszkál a kérdés, vajon miért van
az, hogy most is ilyen tisztán
elkülönült egymástól a falu
„népe” meg az „elöljárósága”?
Merthogy utóbbi nem is képviseltette magát. Miért csak az
éremátadáson kell szerepelniük? Pedig nem ártana, ha idõnként az utcára is kinéznének

hivatalukból. Merthogy a falu
élete mégiscsak ott zajlik.
A végére hagytam, pedig mindenképpen említést érdemel,
mennyire sportszerûen viselkedtek a ferencvárosi szurkolók, akik a mérkõzés lefújása
után megtapsolták a Leányfalu
játékosait. Botrány se volt,
persze, az õ szemükben nyilván ez a találkozó alig volt
több egy edzõmérkõzésnél. A
Fradi klubvezetõsége azonban
nem viselkedett gavallér módjára, annak ellenére, hogy
talán egy nap többet elköltenek, mint amekkora összeggel éves szinten a leányfalui
csapat gazdálkodik: igényt
tartottak a jegyár-bevétel
harminc százalékára, pedig
ilyen helyzetben azért illik
lemondani az összegrõl a
kisebb csapat javára.
Száz szónak is egy a vége, azt
hiszem, mindentõl eltekintve
valami olyasmiért lehet szeretni a futballt, ami ezen a
mérkõzésen a Fáy utcában
történt. Hogy bár gólra
játsszák, sokszor elõfordul,
hogy mégsem az eredmény
számít igazán.
Pávai Patak Márta

Ismét elsöprõ gyõzelem
a szentendrei kosaras lányoknál
Augusztus 31-én, vasárnap rendezték
meg a XII. Pest Megyei Utcai Kosárlabda-bajnokság szentendrei fordulóját. A versenyen 63 csapat indult, 8
pályán összesen 136 mérkõzést játszottak a Casino parkolójában felállított palánkoknál. A fiúk tisztes helytállása után a szentendrei lányok elsöprõ gyõzelmet arattak, így a Lontai
Livia, Piedl Regina és Stomp Katinka
alkotta csapat kapta az aranyérmet.
A tehetséges lányok, a Kinizsi SE
játékosai tagjai annak a csapatnak is,
amely a XII. alkalommal megrendezésre került Pest Megyei Kosárlabda Szövetség által kiírt nõi junior megyei bajnokságon a II.
helyezést értek el. Gratulálunk a lányoknak, további sikeres szereplést kívánunk nekik!
A Honvéd Kinizsi Sportegyesület vezetése köszönetet mond azért, hogy a Casino a rendezvény mellé
állt, és mint fõ szponzor biztosította a helyszínt, valamint a Pest Megyei Kosárlabda Szövetségnek,
illetve Szentendre polgármesteri hivatalának, hogy megszervezték és lebonyolították a rendezvényt.
Nagyon jó volt látnunk, hogy vannak még lelkes fiatalok, akik nagy örömmel, lelkesedéssel tudnak
sportolni, örülni, és néha búslakodni is, ha nem sikerül. Aki ott volt, nagyon jól érezte magát, aki
nem, jövõre már biztos eljön.

