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Szülés, robbantás, hulladék- és bozóttûz
Eseménydús lett az õsz eleje a tûzoltóság számára
Mozgalmas napok köszöntöttek a szentendrei
tûzoltókra: alighogy beszámoltunk az augusztus
20-i kitüntetésekrõl, a negyedéves gyakorlatokról,
a Megyeri híd körüli huzavonáról és a visegrádi
káresetrõl, máris újabb eseménydús hét következett: hulladéktûz a Városi Szolgáltató Zrt.
székhelyén, õrült autórobbantó Budakalászon,
szülõ nõ az önkéntes tûzoltószolgálat gépkocsijában, bozóttûz Visegrádon. Ami mindegyik esetben közös: a Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság
gyors, hatékony és sikeres közbelépése. A részletekrõl Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnokot
kérdeztük.

Folytatás az 5. oldalon

Jámbor Ferenc

Szuromi Imre

Szánthó Imre (1925-1998)

Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnokkal beszélgettünk az elmúlt hét mozgalmas napjairól
(1-5. oldal). Szuromi Imre építész-festõmûvész kiállítása nyílt meg augusztus végén
a Skanzen Galériában (8. oldal). Emléktáblát avatnak szeptember 18-án Szánthó Imre
festõmûvész mûteremházánál (9. oldal). Kratochwill Mimi mûvészettörténész Czóbel
Béláról mesél (9. oldal). Az Aquavity-kupát szeptember 13-án, a Dunakanyar Aquavity
sportrendezvényen Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakos adja át a
legjobb flottillának (6. oldal).

Európai mobilitási hét
Autómentes nap Szentendrén: szeptember 22-én

KULTÚRA
Összeállításunk
a 8-9. oldalon

Az Európai mobilitási hetet hetedik éve rendezik meg – az idén
szeptember 14-22. között – azzal a céllal, hogy hosszú távon
hatással lehessen a mobilitással és a városi közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre, és javítsa az európai polgárok egészségét
és életminõségét. Az esemény kiváló lehetõséget nyújt arra,
hogy az európai polgárok megismerkedhessenek a fenntartható
alternatívákkal, és megértsék, mekkora kihívást jelent a városoknak a viselkedésminták megváltoztatása és egy fenntarthatóbb
európai közlekedési stratégia megvalósítása. A rendezvény
kapcsán elgondolkodhatunk azon, hogy mi is a város utcáinak
rendeltetése, és megvitathatjuk azokat a konkrét javaslatokat,
amelyek megoldást kínálnak a városi problémákra, köztük a
légszennyezésre.
Folytatás a 7. oldalon

Kratochwill Mimi

Kammerer Zoltán

arcok

2 önkormányzat
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Tájékoztató
a gépjármûadóról
Tisztelt Adózók!
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja az
elmúlt napokban megküldte
adózóinak az éves egyenlegértesítõket. Ezzel kapcsolatban a gépjármûadó megfizetéséhez fûzõdõ kötelezettségekrõl érdeklõdtek a
legtöbben. Itt is a legtöbb
kérdés arra irányult, hogy a
már korábban értékesített
gépjármûvek esetén miért kell
továbbra is adót fizetni.
Ezt a kérdéskört országosan a
gépjármûadóról szóló 1991.
évi LXXXII törvény szabályozza. Az ide vonatkozó rendelkezések a következõk:
2. § (1) „Az adó alanya - a (2)(4), illetve a (6) bekezdésben
foglalt kivétellel – az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény
alapján vezetett jármûnyilvántartásban (a továbbiakban:
hatósági nyilvántartás) az év
elsõ napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban
együtt e § alkalmazásában:
tulajdonos) szerepel..”
(2) „Év közben újonnan vagy
újra forgalomba helyezett
gépjármû utáni adó alanya az,
aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.”
(4) „Amennyiben a gépjármû
tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott
módon bejelentette, akkor a
bejelentési kötelezettség megSzentendre 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

nyíltát (szerzõdés megkötésének idõpontját) követõ év elsõ
napjától nem minõsül adóalanynak. Ettõl az idõponttól
kezdve a korábbi tulajdonostól
tulajdonjogot szerzõ felet kell
az adó alanyának tekinteni,
kivéve ha ettõl az idõponttól a
hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.”
(5) „Gépjármû tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek
egyike sem tesz eleget a külön
jogszabály által meghatározott
bejelentési kötelezettségének,
akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig
az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.”
A törvény alapján tehát az adó
alanya az, aki az év elsõ napján
a jármûnyilvántartásban tulajdonosként (üzemben tartóként) szerepel, függetlenül
attól, hogy esetleg a gépjármûvet már évekkel azelõtt
értékesítette. Az adózás szempontjából ugyanis nem az
adásvétel dátuma számít,
hanem az az idõpont, amikor
azt az Okmányirodában bejelentették.
A bejelentést mindenképpen az
Okmányirodában kell megtenni,
és nem az adócsoportnál.
Sajnos a törvényi szabályozás
alapján elõfordulhatnak olyan
esetek, hogy az akár 10 évvel
ezelõtt eladott gépjármûre is
a még akkor bejegyzett tulajdonosnak kell az adót megfizetnie.
Az ilyen esetek elkerülése
végett kérünk minden adózó
állampolgárt, hogy a gépjármû értékesítését követõen az
adásvételi szerzõdésbõl egy
példányt juttasson el az
Okmányirodába, mert ennek
hiányában a következõ évtõl
nem tudjuk mentesíteni az adó
megfizetése alól.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Adózókat, hogy Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete alapján parkolási matrica igényelhetõ ügyfélfogadási
idõben az Adócsoportnál. A

matrica kiadásának feltételeit
a rendelet 7. § (4) bekezdése
szabályozza:
7. § (4) „Az a szentendrei lakos,
illetve szentendrei székhellyel,
telephellyel rendelkezõ jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy
egyéni vállalkozó, aki/amely
vonatkozásában az adóztatási
feladatokat – beleértve a gépjármûadót is – a szentendrei
önkormányzati adóhatóság
látja el és a gépjármûadóról
szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjármû
adó megfizetési kötelezettségének eleget tett, és gépjármûadó tartozása nincs, jogosult személygépkocsija(i) után
matricát igényelni. A matricát
Szentendre Város adóhatósága
adja ki. A matrica az I. és II.
zónában történõ parkolásra
jogosít.”
A matrica igénylésének feltétele tehát, hogy az igénylõnek
fennálló gépjármûadó tartozása ne legyen.
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága

Szentendre Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet ellenõrzési
és tájékoztatási referensi
feladatok ellátására.
Feltételek:
• felsõfokú iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet
• angol vagy német nyelv
középfokú ismerete
• számítógépes ismeret
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai és egyéb szakképesítések hiteles másolatát
• motivációs levelet.
A munkakör határozott idõre
szól a polgármester megbizatásáig (próbaidõ hat hónap)
A munkakör betölthetõ: október 1-jétõl
Bérezés: a Ktv. szerint
A kiválasztásnál elõnyt jelent:
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• jogi egyetemi, államigazgatási fõiskolai, vagy jogi
asszisztensi végzettség
• közigazgatási alap, vagy
szakvizsga
• önkormányzatnál töltött
szakmai gyakorlat
Leadási határidõ: szeptember 23. kedd, 16 óra.
Ellátandó feladatok:
• vezetõi
összefoglalók
elkészítése
• határozatok kontrollja
• kapcsolattartási feladatok
• sajtófigyelés, tájékoztatás,
prezentációk készítése
• rendezvények szervezése,
lebonyolítása.
A szakmai önéletrajzot írásban dr. Molnár Ildikó jegyzõ
nevére címezve a Polgármesteri Hivatal címére kérjük
eljuttatni: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.
Jelige: ellenõrzési és tájékoztatási referens
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
szervezési ügyintézõi
feladatok ellátására.
Feltételek:
• közgazdasági szakközépiskola-igazgatási-ügyviteli
szak, középiskolai végzettség
és jogi asszisztensi szakképesítés
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet
• számítógépes ismeret
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai és egyéb szakképesítések hiteles másolatát
• motivációs levelet.
A munkakör határozatlan idõre
szól (próbaidõ hat hónap)
A munkakör betölthetõ:
október 6-tól
Bérezés: a Ktv. szerint
A kiválasztásnál elõnyt jelent:
• önkormányzatnál szerzett
szakmai gyakorlat
• közigazgatási alapvizsga
• gyors- és gépírás
• ECDL számítógépes vizsga.
Leadási határidõ: szeptember 25. csütörtök, 12 óra

Ellátandó feladatok:
• részvétel a képviselõ-testületi ülések elõkészítésében,
lebonyolításában, és az azt
követõ feladatok végrehajtásában.
A szakmai önéletrajzot írásban dr. Molnár Ildikó jegyzõ
nevére címezve a Polgármesteri Hivatal címére kérjük
eljuttatni: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.
Jelige: szervezési ügyintézõ
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
bizottsági referensi feladatok ellátására.
Feltételek:
• államigazgatási fõiskolai
végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet
• számítógépes ismeret.
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai és egyéb szakképesítések hiteles másolatát
• motivációs levelet.
A munkakör határozott idõre
szól (próbaidõ 6 hónap)
A munkakör betölthetõ:
október 6-tól
Bérezés: a Ktv. szerint
A kiválasztásnál elõnyt jelent:
• önkormányzatnál szerzett
szakmai gyakorlat
• közigazgatási szakvizsga.
Leadási határidõ: szeptember 25., csütörtök 12 óra.
Ellátandó feladatok:
• a képviselõ-testület mellett
mûködõ bizottságok munkájának szervezése
• a jegyzõ megbízásából tanácskozási joggal részt vesz a
bizottsági üléseken és biztosítja a törvényességi felügyeletet
• bizottsági üléseken hozott
határozatok elkészítése
A szakmai önéletrajzot írásban dr. Molnár Ildikó jegyzõ
nevére címezve a Polgármesteri Hivatal címére kérjük
eljuttatni: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.
Jelige: bizottsági referens
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fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
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Alázattal a sikerért
Hamarosan négy szentendrei óvoda újulhat meg annak a negyedmilliárd forintos pályázati forrásnak köszönhetõen, amelyet városunk néhány hete nyert el az Európai Unió fejlesztési alapjából. Így a bölcsõde felújítása,
bõvítése és átadása után az ovi-suli program elsõ lépcsõjéhez érkeztünk. A siker apropóján beszélgettünk
Bornemisza Miklóssal, a pályázati anyagot menedzselõ Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetõjével.

Bornemissza Miklós
– Milyen elõzményekre tekint
vissza a 238 millió forintos
pályázati támogatás?
– A város felismerte, hogy a
normál önkormányzati menetrenden túllépve tennie kell
valamit azért, hogy az érzékeny környezetû és nagy
értékû pályázatokat sikerrel
nyerhesse el. Ezért határozott
úgy 2007 novemberében a dr.
Dietz Ferenc polgármester által
vezetett szentendrei képviselõ-testület, hogy Szentendre Város Önkormányzata
egyszemélyes tulajdonosként
létrehozza a Pro Szentendre
Városfejlesztési Kft.-t. A cég
egyebek mellett rögtön megkapta azt a feladatot is, hogy
a korábban sikertelenül megpályázott ovi-suli pályázatokat dolgozza át és nyújtsa
be újra. Ehhez mi olyan szakembereket alkalmazunk menedzser-rendszerben, akik
kötetlen munkaidõben, szükség esetén hosszú idõn át
egész álló nap azért dolgoznak, hogy minél több pályázati forrást vonhassunk be a
város életébe. E munkához
nagy óvatosságra van szükség.

Minden tiszteletem a polgármester úré, a városvezetésé, a régiós fejlesztési tanács dolgozóié és a velünk
együttmûködõ intézményvezetõké, hiszen az óvodafejlesztési pályázathoz kitartó és
sziszifuszi munkára volt szükség. E támogatási formák
esetén a keret mindig sokkal
kisebb, mint az igény: elég,
ha csak a rossz felszereltséggel
küzdõ általános iskolákra gondolunk, amelyeknek modern
igényeket kellene kielégíteniük, s amelyek fejlesztése
még nagy feladatként várat
magára.
– Hogyan kell sikeresen
pályázni?
– Elsõsorban mérhetetlen
alázatra és kreativitásra van
szükség ahhoz, hogy összecsiszoljuk a pályázati kiírást
és a pályázó igényeit. Nélkülözhetetlen továbbá az emberi
tényezõ: azok az emberek,
akikkel együtt dolgozom,
akiknek a csendes és kitartó
munkájával a sikereket elérjük, régi, jól bevált munkatársak. Hiteles, amit tesznek, és
hiteles, ahogy teszik. Harmadrészt szorosan együtt kell
mûködni az önkormányzattal.
Le a kalappal az elõtt, ahogyan
a városvezetés a pályázati
lehetõségeket fogadja: bár
nincsenek elõre kódolható
eredmények, mégis hisznek
benne, hogy érdemes nekifutni minden újabb kiírásnak. Jó
érzés, hogy a lokálpatriotizmus nagyon erõs. A város,

környezetünk, valamint környezetvédelmünk szempontjából mutatott szakmai segítségért köszönettel tarozunk
dr. Dietz Ferenc polgármesternek és Szabó Imre környezetvédelmi miniszternek, a
Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács korábbi elnökének.
– A kft. létrehozásakor úgy
fogalmazott: a cég alkalmazottai kölcsönösen tanulgatják egymást az önkormányzattal. Hogyan haladnak ebben?
– Köszönjük szépen, nagyon
jól! Kölcsönösen toleráljuk
egymást, hiszen más mentalitást igényel a közigazgatás, és
mást a városfejlesztés. Míg az
elõbbi szigorú törvényi keretek között mûködik, az utóbbi gyorsaságot és üzleti tájékozottságot kíván. Ahogy
mind jobban belelátok az
önkormányzat munkájába,
egyre inkább elképedek, micsoda teherbírása van a köztisztviselõknek, mennyi elõírásnak kell megfelelni már
pusztán ahhoz is, hogy egy
pályázatnak nekivághassunk,
kezdve az építéshatóságnál, a
mûszaki ellenõrzésen át egészen a jegyzõi kabinetig. Az
önkormányzati dolgozók mellett szerencsére remek kollégák segítik a kft. munkáját is.
– Hová tovább?
– Hamarosan eredményt hirdetnek a Szakorvosi Rendelõ
felújítása ügyében, és további
projektjeink várnak még el-

Célegyenesben
a Jobbágy utcai támfal
Napok kérdése, és elkészül a
Jobbágy utcai támfal. Az önkormányzat által korábban
beadott pályázatot hónapokkal ezelõtt sajnos tartaléklistára tették az elbírálók, ám
mivel a meredek izbégi utcában lezúduló csapadékvíz teljesen kimosta a földet, a biztonság érdekében mindenképpen szükség volt egy támfal kiépítésére. A város így
saját költségvetése terhére,
több mint kilencmillió forintból finanszírozta a munkálatokat.
-t-

bírálásra. Szentendrén lakunk,
nap mint nap látjuk, hogy
milyen fejlesztésekre van
szükség, hogy a gyermekeink
jobban érezzék magukat, hogy
élhetõbb várost tudjunk a
magunkénak. Kérjük és köszönjük a biztatást, ami a
munkánkat támogatja! Szeretném, ha Szentendre neve
újra olyan patinás lenne, mint
egykor volt. Mi ehhez szeretnénk minden tevõleges
segítséget megadni.
- bt -

A polgármester úrral ugyanebben a témában készített
interjút következõ számunkban közöljük.
Helyreigazítás
A Szent András Óvoda az alábbi helyreigazítás megjelenését kérte szerkesztõségünktõl.
A Szentendre és Vidéke múlt
heti számában az állami óvodák felújításáról szóló cikk
illusztrációjának tévesen a
Szent András Óvodában készült
kép került. A Szent András
Óvoda az említett 238 millió
forint támogatásból nem részesedik, annak ellenére, hogy
104 óvodai hely finanszírozása
alól mentesíti Szentendre Önkormányzatát.
A hibáért elnézést kérünk az
óvodától. Az illusztrációt
azért választottuk fotóarchívumunkból, mert nagyon kedvesnek és vidámnak találtuk
a képen látható gyerekeket,
bárhol is készült a kép. (A
szerk.)

A polgármester

naplója
szeptember 12.
09.30 PMMI igazgatójával
megbeszélés Vácott
18.00 Részvételi demokrácia
Varga Csaba és Ugrin Emese
elõadása a díszteremben
20.00 Café Rodin jubileumi
rendezvénye

szeptember 13.
10.00 MO Nyílt Nap
13.00 Dancsó Géza kiállításának
megnyitója a díszteremben
17.00 Korniss Dezsõ kiállításának
megnyitója a MûvészetMalomban
18.00 Aquavity díjátadó

szeptember 15.
8.30 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális Kft.
ügyvezetõjével megbeszélés
16.00 Lakossági fórum a HÉVvégállomás és környéke szabályozási tervérõl
17.00 Lakossági fórum az Egres út
alatti 2. sz. fejlesztési terület
szabályozási terv módosításáról

szeptember 16.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülése
15.00 Befektetõi megbeszélés
18.00 Rendkívüli testületi ülés

szeptember 17.
09.00 Volt szovjet laktanya
befektetõi tervekrõl megbeszélés
14.00 Testvérvárosi fesztivál rendezvény programjának egyeztetése

szeptember 18.
10.00 Vállalkozói fejlesztési
tervekrõl egyeztetés
11.00 Pénzügyi befektetési
lehetõségrõl egyeztetés
14.00 Hivatali átszervezésrõl
megbeszélés
17.00 Szánthó Imre halálának 10.
évfordulója alkalmából emléktábla
avatás a Bartók B. utcában

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
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Wolf Péter
em elõször önt el a méreg látván csetlés-botlásainkat, de mindig
visszatartott a megszólalástól
valami ostoba szemérem: hiszen biztos nehéz a megfelelõ
posztokra rátermett embert
találni; nehéz a döntéseket
különbözõ érdekek figyelembe vételével helyesen meghozni; meg egyébként is, sokszor nincs az ítéletalkotáshoz
kellõ rálátásom.
Tömören: élem az állampolgárok szokott életét, örömeit,
bánatát, sikereit és kudarcait.
Bízom abban, hogy – az evolúció szabályai szerint – a következõ generáció fejlettebb
lesz, mint a miénk, tanultabb,
nyitottabb, értelmesebben,
racionálisabban fogja szervezni dolgait. Mindennek alapfeltétele a magas színvonalú
oktatás. Ezt eddig egyetlen
társadalom sem kérdõjelezte
meg, noha a tanulatlan embert
könnyebb (orránál fogva) vezetni, ám nyilvánosan egyetlen rendszer sem merte a mûvelõdés szükségességét megkérdõjelezni. Most erre érzek
súlyos fenyegetést, idemásolom:

N

Pest Megye Önkormányzatának
Közgyûlése
az általa mûködtetett alapfokú
mûvészetoktatási intézmények
alapító okiratában meghatározott hangszeres tanszakok
közül 7 tanszak mûködtetését
támogatja és az ehhez szükséges pedagógus álláshelyeket
engedélyezi a mindenkori költségvetési rendeletében.
Határidõ: 2008. szeptember 1.
Felelõs: Szûcs Lajos elnök
Nos, bevallom: elfogult vagyok
a kérdésben. Zeneszerzõként
élem az életem, megingathatatlanul abban a hitemben,
hogy a mûvészetek, s ezen
belül a zene teszik alapvetõen
elviselhetõvé sorsunkat. Ugye
egyetértenek velem, ha arra
gondolnak, hogy minden ünnepünkhöz, minden méltóságot kívánó eseményünkhöz –
magától értetõdõen – hozzátartozik a zene?
Tehát:
Kedves Szûcs Lajos Elnök Úr!
Én nem értek egy oktatási
intézet finanszírozásához,
továbbá nem értek a kormány
– megye – önkormányzat felállásban rejlõ szereposztási
feladatokhoz, de valamicskét
konyítok a zenéhez. Ön egy
írásában szakértõkre hivatkozik a megye által mûködtetett zeneiskolákkal kapcsolatban. Ha a fenti határozatot

a szakértõk javaslatára hozta,
bátran elcsaphatja mindegyiket, ha pedig a kezdeményezés Öntõl ered, nyugodtan adja vissza megbízatását
alkalmatlanság címén.
A határozat, mely szerint hét
tagozat mûködését támogatja
(miért nem nyolc vagy kettõ,
vagy akár 0) teljes dilettantizmust tükröz. Mielõtt ezt kifejtem, egy anekdota.
Egyszer hasonló történeten
nevetett az egész Magyar
Rádió, amikor (feltehetõen
hasonlóan magasan kvalifikált
szakértõre támaszkodva) az
újonnan jött revizor fenyegetõen azt kérdezte: miért van a
Rádió
hanglemeztárában
Beethoven V. (Sors) szimfóniájából hat darab felvétel?
Nem biztos, hogy megértette,
amikor elmagyarázták neki,
hogy az egyiket Karajan vezényli, a másikat más karmester, mind-mind más értelmezés (ez a szó is elgondolkodtató...). Ja, elfelejtettem,
1954-ben történt. Finom idõk
voltak, nem lacafacáztak döntéselõkészítésekkel, különféle
– idõrabló – konzultációkkal,
hanem döntöttek. Csak úgy
férfiasan, bele a közepébe.
Tisztelt Elnök Úr!
Remélem, Ön is úgy gondolja,
hogy a jövõ (nem pusztán
gyermekeink, de a mi öregkorunk is) a következõ generáció felkészültségén, testi-lelki
nevelésén múlik. Ha ezt elfogadja, bizonyára tudja, hogy
a hosszan fennmaradt kul-
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túrák, mint például a görög,
milyen nagy súlyt fektettek a
lélek nevelésére (majdnem azt
írtam, nemesítésére), amelyhez Platon és Arisztotelész (az
én szememben egész jó kis
szakértõk) a legkiválóbb eszköznek a zenét tekintették.
Vajon hány tagozat mûködését
engedményezte a szenátus?
Ön tudja? Én sajnos nem. De
lehet, hogy az írás-olvasásban
is kénytelenek voltak korlátozásokat bevezetni? Mondjuk
területi alapon. Athénban
oktatták a magánhangzókat és
Spártában a mássalhangzókat? Ugye ekkora sületlenséget Ön sem tud elképzelni?
Tisztelt Elnök Úr és a határozathozatalban résztvevõ
Képviselõk!
Önökre a megbízatásuk nagy
terheket ró. Egy egész megye
életét érintik döntéseik, ám
ne feledjék: feladatukat – áttételesen – azoktól kapják,
akiket ezek a döntések érintenek. Képzeljék magukat a
tervezet következményeivel
szembesülõ gyerekek, szülõk,
zeneiskolai tanárok helyébe,
és próbálják meg kitalálni:
vajon mit gondolnak az Önök
munkájáról! Igaz, nem én
találtam ki, de teljes mértékig
azonosulok vele: „Zene nélkül
lehet élni, de nem érdemes”.
Wolf Péter
Erkel-díjas zeneszerzõ
Utóirat
Vajon megérem-e egyszer,
hogy a politikusok közül valaki azt mondja: pardon, tévedtem...

Határon túli fiatalok Szentendrén - huszadszor
határon túli magyarság
szolgálatára alapított
Rákóczi Szövetség idén
20. alkalommal rendezte meg
Nyári Fõiskolás Táborát. A
tábornak a korábbi évekhez
hasonlóan ebben az évben is
a szentendrei Pap-szigeti kemping adott otthont szeptember 1. és 6. között. A rendezvény 1989-ben látott napvilágot azzal a céllal, hogy biztosítsa a magyarországi és
határon túli fõiskolások és
egyetemisták kapcsolatépítését. A rendezvény nem titkolt szándéka továbbá, hogy
az ifjúsági szféra Kárpát-medencei méretû érdekegyeztetõ
fórumává nõje ki magát,
elõsegítse a fiatalok társadalmi szerepvállalását, a nemzeti
önazonosságuk erõsítését, a

A

társadalomról való gondolkodás kereteinek tágítását.
Szeptember 3-án délután dr.
Dietz Ferenc polgármester a
polgármesteri hivatal dísztermében fogadta az idei táborozókat, hogy átadja nekik a
húszéves jubileumra emlékeztetõ oklevelet. Egyúttal megidézte városunk határon túli
kötõdéseit is: a Szentendre,
Kézdivásárhely és Zilah között
mûködõ kitûnõ testvérvárosi
kapcsolatot, és a nemrég befejezõdött beregszászi utat,
amelynek során az alakulófélben lévõ Beregszászi Magyar
Fõiskola egyik termét városunkról nevezték el, Szentendre Város Önkormányzatának egymillió forintos támogatását megköszönve ezzel. –
„Erõt meríthetünk a határon

túli magyarok tiszta gondolkodásából, önök pedig remélhetõleg abból meríthetnek
erõt, hogy az anyaország nem
hagyja magára a magyar ajkú
közösségeket” – fogalmazott.
A táborba minden évben közel
száz magyarországi, illetve
határon túli magyar egyetemista és fõiskolás ifjúsági és
diákszervezet vezetõi, középvezetõi, aktivistái kapnak
meghívást azzal a céllal, hogy
elõsegítsék a határon túli
magyar ifjúsági vezetõk politikai, gazdasági gondolkodásának fejlõdését. Olyan vezetõ politikusokat, vállalatvezetõket, közéleti és neves
kulturális személyiségeket
hívnak a szervezõk ezekre az
elõadásokra, akikkel nem,
vagy csak nagyon ritkán ta-

lálkozhatnak személyesen és
ilyen szûk körben a fiatalok.
Az elõadók minden évben a
kárpát-medencei magyar gazdasági, politikai és közéleti
szféra vezetõi közül kerülnek
ki, a délelõtti és délutáni
elõadások mellett a résztvevõk
programját kötetlen beszélgetések,
kirándulások,
vetélkedõk, sportlehetõségek
is színesítik.
- bt -

Új nyitvatartási rend
a kispostán
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,
hogy október 1-jétõl a Magyar Posta Szentendre 2
kirendeltségének (a Fõ térnél található kisposta) nyitva tartási ideje az alábbiak
szerint változik:
Hétfõ: 08.00 - 12.00
és 13.00 - 17.00
Kedd: 08.00 - 13.00
Szerda: 08.00 - 12.00
és 13.00 - 16.00
Csütörtök: 08.00 - 13.00
Péntek: 08.00 - 13.00
Az új nyitva tartási idõ
kialakítását városunk kezdeményezte, melynek eredményeként az teljes mértékben igazodik mind a Polgármesteri Hivatal, mind az
Okmányiroda ügyfélfogadási idejéhez. Ez valamenynyi ügyfelünk számára gördülékenyebbé teszi az ügyintézést azáltal, hogy az
ügyfélfogadások teljes idõtartama alatt lehetõvé válik
a szükséges csekkek gyors
befizetésének lehetõsége.
dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Apróságok
a városban
Iskolakapu. Karinthy megírja a Tanár úr kérem ben, hogy
a rossz eredményû nebuló
miként magyarázza meg a
bizonyítványát. Magyarázkodása végén azt mondja
édesapjának: „… mostanában ne tessék bemenni az
iskolába … a kaput kiemelték
… most átalakítják … nincs
kapu …” A Rákóczi utcában
van, és, minthogy az épület
régi, stílusában is ahhoz illõ.
Azonban egy ideje új zár van
rajta, amelynek azonban
méretezése (úgy látszik)
nem illett hozzá. Ezért
azután megfaragták a kaput,
az eloxált alumínium kilincsmû mint szamáron a bársonynyereg ékeskedik, a
vésés helye festetlenül ékeskedik.
Vajon a hajdani tisztes iparosok végeztek volna ilyen
munkát? Vajon az esztétikai
nevelést is szolgálja a zárszerkezet?
Büky László
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Fotók • Benke Donát

Szülés, robbantás, hulladék- és bozóttûz

A robbbantó még gázpalackot is odakészített az autó alá
Folytatás az 1. oldalról
– Az országos médiumokig
szállt a VSZ Zrt.-nél felhalmozott szemét füstje, a hírek
tele voltak „szemétteleprõl”
szóló tévinformációkkal és
kitelepítésrõl spekuláló találgatásokkal. Tegyük rendbe
a tényeket: mennyi szemét
égett valójában, és lehet-e
már tudni, hogy gyújtogatás
okozta-e a tüzet?
– 1500 köbméter szemét égett
a VSZ Zrt. telephelyén mintegy négy-ötszáz négyzetméteres területen. Délelõtt 11 óra
20 perckor kaptuk a jelzést
arról, hogy a Szabadkai utcában meggyulladt az ideiglenes
hulladékátrakó. Kettes, kiemelt fokozatú riasztásra vonultunk, a rajaink hét percen
belül a helyszínen voltak.
Kiérkezett a Vegyi Felderítõ
Szolgálat is, amely folyamatos
mérésekkel ellenõrizte a levegõbe került szennyezõ anyagok koncentrációját. Kétszáz
méteres körzetben lezártuk a
környéket, és bár kitelepítést
nem, de teljes elzárkózást rendeltünk el. Olyan állapotokat
találtunk a tûzoltás során,
amely a tûzvizsgálatra nézve
is komoly kérdéseket vet fel.
Szeméttûzre nem jellemzõ
állapot, hogy a kiérkezésünkkor teljes egészében égett a
hulladék. Csaknem kétszáz
tonna szemét ilyen mértékben
öngyulladásra nem képes.
Problémát okozott, hogy ismeretlen volt a hulladék pontos összetétele és rétegzõdése, ezért az ismeretlen összetételû anyagok oltási protokollja lépett életbe: Légzõkészüléket használtunk, és a
keletkezett füst által szennyezett területen elkezdtük a
lakosság értesítését a Polgári
Védelemmel és a Polgárõrséggel közösen. A helyszínre ér-

kezés utáni 15. percben körülhatároltuk a tüzet, ám maga
az oltás kb. tíz órát vett igénybe, ehhez munkagépek segítségét vettük igénybe, hogy
kanalanként átmozgathassuk
a teljes hulladékot. A munkálatokban részt vett a Fõvárosi Tûzoltóság két III. és
egy I. kerületi raja, a XIX.
kerületbõl egy vízszállító, valamint az összes szentendrei
egységünk. A rendõrség vizsgálja az egyik szomszédos biztonsági kamera felvételét annak reményében, hogy találnak rajta gyújtogatásra utaló
jelet. Két szentendrei állományba tartozó tûzoltó könynyebb sérüléseit a helyszínen
lévõ egészségügyi szolgálatunk, Endre/Doktor látta el.
Az oltás végén a kimerültség
miatt az egész szolgálati csoportot le kellett váltanom.
– Múlt vasárnap este sem volt
nyugalom: Budakalászon robbanást hallottak a környékbeliek, amihez a szentendrei
tûzoltók értek ki elsõként. Mi
történt pontosan?
– Jelzést kaptunk vasárnap este
egy, a Pannon GSM adótorony
szomszédságában intenzíven
égõ személyautóról. A szentendrei egységek három percen
belül a helyszínen voltak,
megkezdték a felderítést és a
tûzoltást. Személyi sérülés nem
történt, de a raj kiérkezése elõtt
egy detonáció darabokra szaggatta az autót. A helyszínen
lévõ gépkocsivezetõ közölte a
rajjal: direkt gyújtotta fel az
autót, sõt reggel még a
rendõrséget is értesítette arról,
hogy katasztrófahelyzetet akar
elõidézni. A gépkocsi alatt
találtunk egy fel nem robbant
gázpalackot, amelyet sikerült
visszahûteni, majd átadtuk a
területet a helyszínre érkezõ
pomázi önkéntes tûzoltóságnak, amely végül nem kezde-

ményezett tûzvizsgálatot. A
tettest tudomásom szerint a kiskovácsi pszichiátrián kezelik.
– A sok probléma után végre
egy maradandó és kellemes
emlék: egy várandós hölgy a
tûzoltóság egészségügyi szolgálatának kocsijában adott
életet babájának. Valóban
ennyire univerzális lenne a
tûzoltósággal karöltve mûködõ Endre/Doktor csapat?
– A tûzoltóság kapta a jelzést
vasárnap reggel nyolc óra
elõtt, mire riasztottuk az Endre
Doktort, amely a tûzoltóság
használatában lévõ mentõautóval a Rózsakertbe érkezett
egy tûzoltórajjal együtt. A
negyedórás beavatkozás során
az Endre/Doktor mentõjébe
tették a kismamát, ahol egy
hivatásos tûzoltó, Benke Donát, és egy önkéntes tûzoltó.

zésére állt. A helyszínt nagy
nehézségekkel lehetett csak
megközelíteni, komoly logisztikai feladat volt a rajok helyszínre juttatása. Jórészt víz
nélkül, kézi szerszámokkal
végeztük az oltást: láncfûrésszel, lapáttal, szikracsapóval, puttonyfecskendõvel.
18.36-ig tartott a beavatkozás, és nem egészen egy órával ezután következett az
elõbb említett autórobbantás.
Egy ilyen eseménydús nap
óriási leterheltséget jelent a
tûzoltóságnak: rengeteg költségünk keletkezik a vonulás
során az autókban keletkezett
károktól az üzemanyagköltségig, de ami még fontosabb:
nagyon megterheli a személyi
állományt, hiszen szabadnapos munkatársakat kellett
berendelni, hogy biztosítsák

Krisztián, akit a tûzoltók csak Flóriánként emlegetnek
Fehér Miklós azonnal megkezdte az egészségügyi beavatkozást. Az Országos Mentõszolgálat csillaghegyi mentõjének megérkezése után
nem sokkal a kismama egészséges fiúgyermeknek adott
életet. A szülést az OMSZ mentõápolója és a két tûzoltó vezette le.
– Szintén a hétvége nagy feladata volt a visegrádi bozóttûz eloltása. Vallja be õszintén: összeszorult a gyomra,
amikor eszébe jutott a nyári,
Silvanus Hotel-béli tûz?
– Amikor felfelé mentünk,
eszembe jutott, mert a III-as
fokozatú káresemény elhárításához szükséges erõk és
eszközök Visegrád tekintetében az országos átlagnál jóval
hosszabb idõ alatt tudnak rendelkezésre állni. Az eseményhez riasztottuk az Esztergomi
Tûzoltóparancsnokság I-es
gépjármûvét és erdõtüzes kocsiját, valamint a IX. és a XIV.
kerületi tûzõrség egy-egy raját
is. 13.33-kor kaptuk a jelzést,
és majdnem két órába telt,
mire valamennyi erõ és eszköz
a tûzoltásvezetõ rendelke-

a folyamatos védelmet, és
gondoskodjanak a megsérült
személyek pótlásáról.
– Nemrégiben beszélt róla,
hogy az M0-ás Megyeri hídját, mint operatív ellátási
területet valószínûleg a
Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság kapja, de többletforrás, plusz erõ nem járna hozzá. Közeleg az ideiglenes forgalomba helyezés, így hát
joggal merül fel a kérdés:
történt-e elõrelépés ez ügyben, és miért kellene vállalni
ezt a feladatot?
– A második kérdésre egyszerû a választ: hivatástudatból
kell vállalni, mert mindenkinek joga van a biztonsághoz.
Akkor is meg kell tennünk, ha
elõre tudjuk, hogy semmiféle
finanszírozást nem kapunk a
plusz feladathoz. Abban bízunk, hogy a kedvezõ szakmapolitikai változások esetén
a terület mentõ-tûzvédelmi
kockázatát újból felmérik, és
a szentendrei tûzoltóság technikai eszközállományát és létszámát a valós veszélyeztetettségi szinthez igazítják.
Bokor Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzata
Szentendre város belvárosának
forgalmi rendje kialakítására
pályázatot hirdet. Az ajánlattevõnek feladata Szentendre
belvárosának a 11-es számú fõút
és Duna-korzó–Ady Endre út által
határolt terület és a 11-es számú
fõúthoz csatlakozó csomópontok
forgalmi rendjének szakszerû
kialakítása.
Az ajánlattevõ részére a belváros
forgalmi rendjével kapcsolatos
testületi döntést és tanulmányt
rendelkezésére bocsátjuk, azonban a forgalmi rend javaslatánál
ezeket nem kizárólagos kötöttségként kell figyelembe vennie.
A pályázó feladatai:
• az új forgalmi rend kialakítására
koncepcióterv készítése figyelemmel a 11-es számú fõút forgalmi kapcsolataira,
• a koncepcióterv szakmai vitájának megszervezése és levezetése,
• a koncepcióterv lakossági fórumon történõ ismertetése,
• a koncepcióterv átdolgozása és
a képviselõ-testületi ülésre szakmai elõterjesztés készítése,
• a képviselõ-testület döntése
alapján a forgalmi rend kidolgozása.
A pályázat részletes anyaga átvehetõ szeptember 30-ig Virágh
János városüzemeltetési referensnél. Tel.: (26) 503-308, 20972-7964.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: október 1.
(szerda) 16 óra Szentendre Polgármesteri Hivatal központi iktatója, zárt borítékban a következõ
felirattal: „Pályázat Szentendre
Belváros Forgalmi Rendje”
Szentendre Város Önkormányzat
Városüzemeltetési, Környezet és
Mûemlékvédelmi Bizottsága

Tisztelt Dietz Ferenc
Polgármester Úr!
A Szentendre és Vidéke szeptember 5-i számában nyilvánosan
is bejelentette kilépését az Együtt
Szentendréért Egyesületbõl. Ezt
azzal indokolta, hogy „az egyesülettel korábban kialakított szoros kapcsolat elsorvadt valamint,
hogy az Elnök úr által szerkesztett
újságban (az Új Szentendrei
Hírlapban, H. G.) a valós helyzetet
hamis színben feltüntetõ és téves
következtetésekre okot adó
cikkek.”
Nem kívánom itt részletesen kifejteni véleményemet a polgármester úr által leírtakról. Annak
közlését azonban az Együtt Szentendréért Egyesület hitelessége
érdekében el kell mondanom,
hogy egyesületünknek soha nem
volt és nem is lesz tagja olyan
személy, aki belép egy politikai
pártba. Dietz Ferenc a közelmúltban belépett a Fidesz-be, ezért
kértük meg, lépjen ki az Együttbõl.
Szentendre, 2008. szeptember 9.
Horváth Gusztáv
elnök
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Képek a Partiumból

Kell egy csapat!

Komoly gyermekarcok,
csillogó tekintetek, készülõ anyák napi üdvözletek, felejthetetlen erdélyi tájak…
Negyedik tanévét kezdi a Vasárnapi Iskola
mozgalom, melynek
keretében tanárok indulnak a határközeli
városokból Partiumba, hogy a szórvány falvakban segítsenek a
gyermeknek magyarságuk megõrzésben. Félszáz pedagógus jár
hétvégeken 16 erdélyi faluba. Munkájukat örökítik meg azok a
fotók, a békéscsabai Dancsó Géza munkái, amelyekbõl szeptember 13-án nyílik kiállítás a szentendrei Városházán. A két hétig
látogatható tárlatot dr. Dietz Ferenc polgármester nyitja meg,
aki vállalta a kétnapos rendezvény védnökségét.
A városunkba érkezõ, a mozgalomban részt vevõ pedagógusok
a megnyitót követõen a Napórás Házban értékelik az elmúlt
tanév tapasztalatait, megvitatják az elõttük álló feladatokat.
Ide is szeretettel várják az érdeklõdõket.

Sport-Expo
Szentendrén

Szeptember 13., szombat:
12.00: Az érkezõk fogadása, rövid séta a Belvárosban
13.00: A kiállítás megnyitása, a résztvevõk köszöntése
14.30: Megbeszélés a programban résztvevõk számára
19.00: A szálláshelyek elfoglalása (Pap-sziget, kemping)
Szeptember 14. vasárnap:
10.00: Istentisztelet, mise - igény szerint
12.00: A Szentendrei Hagyományõrzõ Lovasíjász Egyesület
Honfoglalás kori bemutatója a Pannónia-telepen
13.00: Rendhagyó történelemóra a honfoglalásról
14.00: Ebéd bográcsból a szabadban

Iskolakezdés
Szeptember 1-jén újra becsengettek. Több száz kisiskolás kezdte meg tanulmányait a szentendrei általános iskolákban.
A Barcsay iskolában reggel 8
órakor kezdõdött az évnyitó.
A gyermekek az ünnepség után
a leendõ osztálytermekbe
mentek, ahol elsõ alkalommal
tapasztalhatták meg, hogy
milyen is az iskolapad. Nem
könnyû az óvoda játékos évei
után „igazi” iskolásként viselkedni.
A S.Z.I.A Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület
és az Észak Dunántúli Ifjúsági

Sport és Környezetvédelmi
Egyesület a könnyebb átállás
érdekében apró ajándékokkal
köszöntötte az újdonsült
elsõsöket. A Gulliver Játéknagykereskedés és Izmajlov
Szergej jóvoltából minden
nebuló egy kislabdával lett
gazdagabb, és gondolva a
munkás idõszakokra is, praktikus tolltartó és órarend volt
még az ajándékcsomagban.
Reméljük, e csekély ajándékokkal mi is hozzájárulhattunk
ahhoz, hogy felejthetetlenné
váljon a nem könnyû iskolakezdet.
Magyar Judit
A S.Z.I.A Alapítvány
alapítója

Városunk önkormányzata SportExpo rendezésébe fogott, hogy
a börze során az érdeklõdõk
könnyebben átlássák térségünk sportegyesületeinek mûködését, a sportolási lehetõségeket és megtalálják mindazon helyszíneket, ahol egy
közösségben
áldozhatnak
sport iránti szeretetüknek.
A szervezõk még várják a szeptember 20-i eseményre a
sportegyesületek jelentkezését!
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában, valamint az
ezen alapuló sportkoncepcióban és sportrendeletben az
önkormányzat megfogalmazta azokat a célokat és az elérni
kívánt eredményeket, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy
Szentendre és a térség még
inkább élen járjon az egészséges életmódhoz kapcsolódó
programok megvalósulásában.
Mindezek eléréséhez szükséges
a sport infrastrukturális és
szervezeti hátterének kialakítása. Növelni kell a sportolás lehetõségeinek helyszíneit és számát, biztosítani kell
a professzionális és amatõr
sport térhódítását.
A sportegyesületek felkutatása és áttekintése térségünkben nem könnyû dolog.
Szükség van egy olyan rendezvényre, amelynek alkalmával a városban és a környezõ
településeken mûködõ sportegyesületek egy helyszínen
megjelenhetnek és bemutathatják tevékenységeiket, valamint az általuk kínált lehetõségeket. Szentendre Város
Önkormányzata idén szeptember 20-án 9 és 15 óra között
rendezi meg a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában a SportExpót. A rendezvényhez a
Hivatal pályázati támogatásban részesült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól.
Az ingyenes 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 egyesületek
követelményeirõl, a tagdíjról
és egyéb részletekrõl. A gyerekek így remélhetõleg köny-
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nyebben megtalálják a nekik
tetszõ sportot, a helyszínen
megrendezendõ bemutató
mérkõzéseken pedig szurkolhatnak a barátaiknak, osztálytársaiknak, megérezhetik a
versenyzés hangulatát, sõt a
legjobbak még díjakban is
részesülhetnek.
Emellett
sportszergyártó és -forgalmazó cégek is kiállítják portékáikat, valamint ingyenes
egészségügyi szûrõvizsgálatokon és életmód-tanácsadáson lehet majd részt venni.
A szervezõk szeptember 17-ig
még várják a kiállítani vágyó
egyesületek és cégek jelentkezését Pozsonyiné Magyar
Orsolyánál a 06-26 503-350es telefonszámon, vagy a pozsonyine.orsolya@ph.szentendre.hu e-mail címen.
- bt -

Dunakanyar
Aquavity
Különleges, nagyszabású vízi
kalandtúrát szervez Pilisi
Dunakanyar Kistérségi Irodája
a Dunakanyarban szeptember
13-án, szombaton. A legnagyobb folyónk adta lehetõségeket kihasználva vízre hívják
a vállalkozó kedvûeket, akik
amellett, hogy Visegrádtól
Szentendréig eveznek, a közbeesõ Dunakanyari településeken kikötve a szárazföldön
is teljesítenek majd humoros
vagy ügyességi feladatokat.
Verseny is lesz a versenyben –
az eseményen ugyanis külön
kupáért küzd majd egymással
a rajthoz álló három, egyenként 22 személyes sárkányhajó is, melyek a Dunán igen ritka
látványnak számítanak.
A kalandtúrán mintegy 100
hajóval vesznek részt. A legalább három hajóból álló, minimum 6 tagú flottillák alkotta
csapatok – az egyikben egy
korábbi többszörös válogatott
vízipólós, Petõvári Zsolt is
megtalálható lesz: – délelõtt
10 és 16 óra között mérettetnek meg a kalandtúrán. A Visegrádi indulás után öt településen kötnek ki a résztvevõk: Kisorosziban, Dunabogdányban, Tahitótfaluban,
Leányfalun, Pócsmegyeren,
végül Szigetmonostoron kell

a szárazföldi ügyességi feladatokat végrehajtaniuk. A végállomás Szentendre, ahol egy
szlalompályán végighaladva
érhetnek célba. A versenyen
résztvevõk nem idõeredményüket, hanem ügyességüket
mérik össze: a szárazföldi állomásokon megoldandó feladatok végrehajtásának sikerességétõl függõen „aranyrudat” kaphatnak a flottillák,
amelyeket este a Belvárosi
Sportfesztiválon sportajándékokra (labdák, vásárlási
utalványok stb.) válthatnak
be. A legtöbb aranyrudat
összegyûjtött flottilla megnyeri az Aquavity-kupát, melyet este 6 órakor Kammerer
Zoltán háromszoros olimpiai
bajnok kajakos, az esemény
fõvédnöke, és dr. Dietz Ferenc,
a kistérségi társulás elnöke,
szentendrei polgármester ad
át. A legjobb öltözékért Aquavity-serleg jár. A kalandtúrán
résztvevõk szavazatai alapján
pedig a legjobb vendégváró
települést is díjazzák: õk kaphatják az Aquavity-tálat.
Mindeközben azoknak is kínálnak programokat, akik nem
kívánkoznak vízre. Délelõtt 11
és 20 óra között a Lázár cár
téren és a Duna-korzón a
„Sportutcában”
vehetnek
részt családi-, baráti- és gyermekpárosok a sportvetélkedõn. A legügyesebbek külön
ajándékot kapnak, és minden
résztvevõ szerepelhet az esti
nyereménysorsoláson. A Lázár
cár téren felállított színpadon
egész nap sport, tánc és zenei
programok váltják egymást, itt
kerül sor 18 órakor az Aquavity
díjátadási
ceremóniájára,
majd 18.30-tól a Veracruz
együttes koncertjére.
-t-

Akkreditált felnõttoktatási intézmény
Szeptember 22-én induló angol,
olasz, spanyol, német tanfolyamok
• gyors, hatékony nyelvoktatás
és vizsgáztatás egy helyen
• kiscsoportos, beszéd centrikus tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
• gyerektanfolyamok, felzárkóztató órák
• rugalmas órabeosztás
• általános és szakmai fordítás
Töltse le ingyenes szótanító programunk
próbaverzióját honlapunkról!
http://mozaikhun.tripod.com
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös-part felõl)
Telefon: 06-26-312-943
Mobil: 06-30-231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
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Szentendrei
tótakarítás
Szentendre Város Önkormányzata és a Project
AWARE Alapítvány a PADI
búvároktatási rendszer nonprofit szervezete szeptember 20-án, szombaton a
szentendrei kavicsbánya tó
kitakarítását vállalta. Ez az
akció a Cleanup Day, a
takarítási világnaphoz szorosan kapcsolódva a víz alatti környezet megóvását tûzte ki célul.
A Cleanup Day keretében a
búvárok világszerte összegyûlnek egy azonos napon,
hogy rendbe hozzák a lakóhelyük közelében lévõ vízpartokat. Tavaly az egész
világon 358 617 fõ 55 296
km hosszú partszakaszt takarított ki, és 3 500 000 kilogram (!) szemetet szedett
össze a program keretében.
A vízi takarítási programban
megszabadítják a szentendrei kavicsbánya tavat és
annak közvetlen környezetét a felhalmozódott szeméttõl, mely a vízi világ
törékeny egyensúlyát veszélyeztetheti. A programra kb.
100-150 búvárt és a takarításban résztvevõket várnak.
Programterv:
10:00 Gyülekezõ,
regisztráció
10:30 Köszöntõ
11:00 Szemétszedés
15:00 Uzsonna
16:00 Fényképezkedés,
záróbeszéd
Mindenkit szeretettel várnak!

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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Európai mobilitási hét
Folytatás az 1. oldalról
Mivel az európai polgárokat
egyre jobban aggasztja a
belélegzett levegõ minõsége,
a hetedik Európai mobilitási
hetet a „Tiszta levegõt mindenkinek“ mottó jegyében
rendezik meg.
Az önkéntes autómentes nap
része az EU városi rehabilitációs programjának: olyan
akciókból áll, amelyek felhívják a figyelmet a motorizáció
által okozott környezeti problémákra, és egyúttal olyan
viselkedési mintákat mutatnak, melyek környezetkímélõ
módon, a természeti értékeket
megõrizve elégítik ki a mobilitási igényeket. A kezdeményezés, azáltal, hogy felhívja
a polgárok figyelmét az alternatív közlekedési lehetõségekre, hozzájárul a városaink
fenntarthatóbb jövõjéhez és
javítja az ott lakók életminõségét. A nap célja nem az
autók kivonása a forgalomból,
vagy az emberek megbélyegzése növekvõ utazási igényeikért, hanem a városi közlekedés újragondolása: az
utcák, terek méltányosabb elosztása, figyelembe véve a
gyalogosok, kerékpárosok és
a tömegközlekedés igényeit.
Szentendrén az európai autómentes napot – az ország többi városával együtt egy idõben
– szeptember 22-én, hétfõn
rendezik meg a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium felhívására. A városban e nap
alkalmából a Duna-korzót jelölik ki autómentes zónának,
ahol sok érdekes program vár
a résztvevõkre.

A rendezvények helyszínei:
Duna-korzó,
kerékpárutak
(esõ esetén: DMH, BARLANG)
9-tõl 19 óráig autós forgalom
elõl lezárva a Gõzhajó és a
Bolgár u. között a Duna-korzó.
Programok
Egész nap: használt bringa börze,
filmvetítés a Barlangban, egészségügyi tanácsadás
10.00-10.15 Dr. Dietz Ferenc polgármester megnyitó beszéde, sajtótájékoztató, Az autómentes nap és az
Európai mobilitási hét üzenete
10.15-11.00 Babakocsitoló-biztonsági verseny kismamák, anyukák és
vállalkozó szellemûek részvételével.
Indulás: DMH, érkezés: ugyanoda.
Útvonal: Duna-korzó, Jókai, Dumtsa és
Péter-Pál utca
10.00 Óvodásoknak, alsósoknak
„hulladékos” vetélkedõ
Aszfaltrajz-verseny. Téma: „Hogyan
közlekedem a városban?”
„Mi van a talpam alatt?” – élményösvény, autómentes feladatok
Volánbusz-rajzolás iskolásoknak. Téma: „Városi közlekedés, ahogy én
látom”
11.30 - 13.30 Tûzoltósági bemutató
11.30 „Hogyan éljünk egészségesen?”
Vérnyomásmérés, súlymérés, tanácsadás, allergia totó
12.00 - 13.00 Ügyességi versenyhez
jelentkezés (elõzetesen vagy helyszíni
nevezéssel). Védõfelszerelés, sisak
kötelezõ.
12.45 Kisiskolás, óvodás néptánc
elõadás, vezeti Sütõ Melinda

JAZZTÁNC

13.00 Iskolák csapatainak ügyességi, távolsági kerékpáros vetélkedõje
a patak mentén, kerékpárútjainkon.
Indulás, cél: Duna-korzó, DMH, Autómentes feladatok, totó.
14.00 Rendõrség - KRESZ vetélkedõ,
Paradicsom Klub ügyességi verseny
14.30 Érdekes nem motoros közlekedési eszközök (tandem, riksa, fekvõ
bringa, roller stb.) felvonulása
15.00 Eredményhirdetés a helyszínen
15.45 Csónakok dunai felvonulása a
Presto sportegyesület szervezésében
16.30 Szentendrei kenguru kötélugró DSK
16.30-18.00 Elõadások, beszélgetések: Élõ táj, Paradicsom, HÓD,
Hidegkuti Gergely képviselõ
18.00 Kerékpáros bemutató
18.20 Critical Mass
18.30-19.00 Filutky-koncert
A rendezvény védnöke dr. Dietz Ferenc
polgármester. Szervezõk: Szentendre
Város Önkormányzata -környezetvédelmi referens, Bükkös Partiak Baráti Köre
Egyesület, Élõ Táj Egyesület, Zakar Ágnes
(20-9676820), Dukay Krisztina Nóra
(30-439-1476), Dukay Igor.
Partnerek, segítõ egyesületek: Egészséges Városért Közalapítvány, HÓD
Honismereti Túraegylet, Paradicsom
Klub, Szalamandra Egyesület, valamint
Szentendrei Rendõrség, Tûzoltóság,
Volán, Polgárõrség Szentendre, Presto
Sport és Szabadidõ Egyesület, Fulco
Deák Egyesület, dr. Pázmány Annamária
- egészségügyi ügyelet
Támogatók: Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei Kulturális Kht.,
ÖKO-Pannon Kht., Surányi Cukrászda,
Maros Márk, Dicsõ Zoltán.

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

Szeptember 30-án, kedden 9 órakor

EGÉSZSÉGNAP
a Helyõrségi Klubban

BEIRATKOZÁS: SZEPTEMBER 25-ÉN
CSÜTÖRTÖKÖN, A BARCSAY JENÕ ÁLT. ISKOLA
AULÁJÁBAN 15.30-17.30-IG.

(Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.)
de. 9 órakor:
• gyülekezés a klub éttermében,
a rendezvény megnyitása,
• egészségügyi állapotfelmérés, akkreditált
orvostechnikai eszközökkel,
• meszesedési problémák kezelése,
• hallásszûrés,
• ortopéd cipõk rendelése,
• EKG-vizsgálat
• vérnyomás és vércukormérés.

Érdeklõdni folyamatosan a tanfolyamok ideje alatt
vagy telefonon Pintér Andreánál,
a Body-Holly Dance Club vezetõjénél lehet
a 06-30/399-44-65 telefonon.

A rendezvény díjtalan!
Szeretettel várjuk városunk érdeklõdõ
polgárait!

A Body-Holly Dance Club
A KÖVETKEZÕ TANFOLYAMOKAT INDÍTJA
SZEPTEMBER 29-TÕL:
KEZDÕ JAZZ TÁNC 8-12 ÉVES KORIG
KEZDÕ JAZZ TÁNC 13-18 ÉVES KORIG
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ OVISOKNAK 4-7 ÉVES KORIG

MÁTÉ FOTO-OPTIKA
2000 Szentendre,
Sztaravodai út 54.
tel.: 26/311-841, fax: 26/315-844
e-mail: matefotooptika@freemail.hu

Nyitva: H.-O.: 9-17, Szo.: 9-13
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Építész-festõ képei a Skanzen Galériában Óvodások kiállítása a PMK-ban

Szuromi Imre szentendrei építész-festõmûvész, a Vajda Lajos Stúdió tagjának
kiállítása augusztus végén nyílt meg a
Skanzen Galériában. Az október 19-ig
látogatható tárlatot Jelenits István
piarista szerzetes, író nyitotta meg az
alábbi beszéddel.
Aki egy kiállító teremben tájképet, csendéletet,
portrékat vagy az élet egy-egy meghitt jelenetét felidézõn tablókat keres, meglepõdve, s
tán tanácstalanul nézhet szét Szuromi Imre
képei között. Olyan mûvész õ, akit nem egyegy megragadó látvány, inkább valami belsõ
látomás késztet alkotásra. Képein a látható
világ elemei szokatlan, olykor álomszerû kapcsolatokba rendezõdnek, de nem kihívóan,
egzaltáltan, hanem valami szelíd, szinte magától értetõdõ természetességgel. Gazdátlan
arcokat látunk, tekinteteket követhetünk, amelyek fegyelmezetten, ámulva nyílnak a lét titkaira, s minket is hasonló odaadásra, figyelemre késztetnek. Giottonak, a nagy reneszánsz
nemzedékeit megelõzõ mesternek képei jutnak
eszünkbe, amelyeken egy sajátos, varázsos
architektúra érvényesül. Szuromi Imre festõként sem feledi, hogy építész is: képein térbeli viszonyokat teremt, a látomásban is foglalkoztatja az anyag, a test alakja, súlya, kiterjedése. Színei sohasem harsányak, derengõ
tisztaságuk, harmóniájuk lassan hódítja meg a
szemlélõt. Az ember õsi, elemi helyzetérõl
„szólnak” ezek a képek. Az élet szépségérõl és
komolyságáról, fájdalomról is, amelyet szemérmesen, titkolva, s értõn hordozhatunk. Ünneprõl, amely a hétköznapokból emelkedik ki.
Ha figyelmes tájékozódás után, hosszabb idõt
is eltöltünk elõttük, akkor a kép címe, néha
magán a képmezõn megjelenõ szavak segít-

ségével konkrét témák felismeréséig, azonosításáig is eljutunk: bibliai emlékek, népballadák – többnyire számunkra is ismerõs – elemei jelennek meg elõttünk. Ezek a témák
fontosak a mûvész számára, sohasem érezzük
azt, hogy pusztán ürügynek tekintené õket, s
igazában valami más, valami mesterségbeli
kérdés miatt nyúlt volna hozzájuk. Azt sem
mondhatjuk azonban, hogy bármelyik képe,
csak valamely hagyományos téma illusztrációja volna. Szuromi Imrét nem a festészetnek,
hanem az emberi létnek titkai foglalkoztatják,
ezek elõtt idõzik el. Ha ars poétikáját keressük,
érdemes Rilkének egy rövid, nyolcsoros költeményét idéznünk:
Ó, mondd meg, költõ, mit teszel? - Dicsérek.
De hát az iszonyt és a szörnyûséget
hogy bírod elfogadni, mondd? - Dicsérek.
De hát a névtelennek, elvetéltnek
hogy adsz mégis nevet költõ? - Dicsérek.
S honnan van jogod, váltva annyi képet,
hogy mégis önmagad maradj? - Dicsérek.
S hogy szelid és vad egyformán kisérnek
s csillag és vihar ismer? - Mert dicsérek.
(Somlyó György fordítása)

A mûvész hatvanéves. Szentendre a Péter-Pál
templom szentélyében, a Ferences Gimnázium
tantermi szárnyának udvari homlokzatán s a
Duna-korzón is õrzi alkotásait, de õ festette
Horányban a ferences lelkigyakorlatos ház kültéri freskóját is. Mûvészetével mindnyájunkat
gazdagabbá tesz. Isten tartsa meg, s adjon
neki még sok munkás, termékeny évet!
Jelenits István

MÛVÉSZETMALOM Szentendre, Bogdányi u. 32., tel.: 26/301-701
www.muveszetmalom.hu, nyitva: minden nap 10-18 óráig
Szeptember 4. – október 26. (félkész épület) PONYVA
27 mûvész ponyvákra készült alkotásai. A Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum és a
MûvészetMalom (Szentendrei Kulturális Kht.) közös kiállítása
Szeptember 7. – október 26. (udvar) EGYTÕL EGYIG
– 11 fiatal szobrász a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem 11 évébõl 1994-2004
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.

Szeptember 6-án nyílt kiállítás
a Pest Megyei Könyvtár elõcsarnokában, a „Napháza”
óvodás gyermekeinek munkáiból. A kiállítás célja a számtalan technikát felvonultató,
korosztályfüggetlen szabad
alkotómunka bemutatása, a
figyelem ráirányítása a vizuális oktatás fontosságára.
A kiállítást André Krisztina
grafikusmûvész nyitotta meg.
A közel harminc, 3 és 8 éves
gyermekek munkáiból készült
tablók rendkívül színes és izgalmas képet mutatnak a korosztály vizuális fejlesztési
lehetõségeirõl, valamint a
rendelkezésre álló legkülönbözõbb eszközök és a saját
fantázia
kombinációjából
születõ „igazi” alkotásokból.
Az egy hétig kiállított tablókon grafikák, vízfestmények, kollázsok, montázsok,
ceruzarajzok, fonalképek, illetve ujjal festett képek,
valamint a kézmûves-, illetve
a háromdimenziós munkákat
bemutató fotók kaptak helyet,
„igazi” kiállításhoz méltó
módon – megkomponált formában. Külön érdekesség a
kiállításon is megtekinthetõ,
zenére készülõ élményfestészet, amit Orff: Carmina
Burana-jára, illetve Vivaldi:
Négy évszak címû mûvére
készítettek különbözõ életkorú gyerekek – alapozott vászonra, temperával, a színek,
formák, gesztusok, érzések
megjelenítésével.
Mint Bádonyi Kinga grafikus
iparmûvésztõl megtudtuk, az
általa vezetett gyermeklétesítményben igen nagy hangsúlyt fektetnek a mûvészeti
oktatásra: a rendszeres foglalkozások keretén túl kiemelt
figyelmet kapnak a különbözõ
mûvészeti,
iparmûvészeti
technikák. Természetesen a
gyerekeknek nem kell, hogy
mûvészi hajlamuk legyen. A
lényeg a vizuálisan képzett
szakember
útmutatásával
történõ szabad képalkotás, az
önkifejezés megismerése. Cél
a sokrétû mûvészeti ágakat
befogadó önálló alkotás, a
zene és képzõmûvészet leképezése, a mûvészeteknek és
az önkifejezésnek a mindennapi életbe való bevonása.
A Napháza a szûken értelmezett vizuális nevelésen túl
figyelmet fordít az iskolaelõkészítési munkára. Mindezt
segíti egyrészt a sok grafikai
játék – ami az írás-elõkészítés
játékos formája, a sok ver-

selés, a szabad képalkotási
gyakorlatok, az ok-okozati
összefüggések felismerése.
Másrészt a magas szintû mozgáskultúra elsajátítása, amelyet a tornaórába integrált gerinctorna, talptorna is segít.

„Fontosnak tarjuk, hogy a
Könyvtár elõcsarnokában mindig legyen valami érdekes
esemény, vizuális élmény, ami
a betérõket fogadja. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek
szokják meg a könyvtár légkörét, szívesen jöjjenek be hozzánk, félelem nélkül lépjenek
be az épületbe. Ezt is szolgálják
a rendszeres gyermekkiállítások, bemutatkozások“ – mondta Biczák Péter, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója.
Kolos Emõke

Ismét kézmûves
délelõtt a PMK-ban!
Minden hónap második szombatján, a Pest Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában, a
kölcsönzéssel egyidõben kézmûves foglalkozásokat tartunk. Szeretettel várjuk a bütykölni szeretõket!

Õsztõl újra Dunazug
táncház
A Barcsay Jenõ Általános
Iskolában (Kálvária út 18.)
szeptember 13-tól ismét Dunazug táncház. 17-19 óráig
aprók tánca, kézmûves foglalkozás, 19–21 óráig táncház. Zenél a Dunazug együttes, táncot tanít Jávor Csaba.
(További alkalmak: október
11., november 15., december
13.) Info: (20) 824-3698.
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A legfranciásabb magyar festõ
Kratochwill Mimi személyes emlékei Czóbel Béláról
épést kell tartani a kor
tempójával, kihívásaival
halljuk, tapasztaljuk nap
mint nap, az élet szinte valamennyi területén. Meg kell
küzdeni mások figyelméért, a
szóhoz jutásért. S ez alól ma
már a kultúra sem kivétel. Az
óriási kínálat, s benne a temérdek talmi és bóvli folyamatos áramlásában nem könynyû hatásos megállító táblákat elhelyezni.
Az utóbbi egy-két évben
Szentendrén egyre többel
találkozom ezekbõl, s ráadásul egy olyan területen, a
megyei fenntartású és gondozású ún. kismúzeumokban,
ahol „életmentõ” szerepet töltenek, tölthetnek be. Sokszor
és sokakkal, közöttük a helyi
mûvészettörténészekkel beszélgettem, vitatkoztam arról,
hogy a szentendrei kismúzeumok alullátogatottságának az
(volt) a fõ oka, hogy hosszú
éveken keresztül nem kapcsolódtak hozzájuk érdekes,
tartalmas programok, a kiállított anyag már szinte hozzánõtt a falhoz, s mindemellett az épületek állaga fokról
fokra pusztult. S ráadásul
olyan festõk kerültek ebbe a
méltatlan helyzetbe, akiknek
az országban csak itt, Szentendrén van állandó múzeumi
kiállítóhelyük (Vajda Lajos,
Ámos Imre-Anna Margit, Czóbel
Béla, Barcsay Jenõ, Kmetty
János, a Ferenczy család), s
akiknek mûvei tartósan a mûkereskedelem legkeresettebb
és legjobb árfekvésû tételei
közé tartoznak. Nem lehetett
elhinni, elfogadni, hogy az
elapadt érdeklõdés a szóban
forgó mûvészeknek szól, mint
azt sem, hogy hiábavaló erõfeszítés lenne ezen a helyzeten
változtatni.
Örömmel tapasztalom, hogy az
állóvíz megmozdult, egymás
után kerülnek felújításra a
gyûjteményeknek helyet adó
belvárosi öreg ingatlanok, s
falaikon a megújult rendezésnek és mûtárgycseréknek köszönhetõen új látvány és élmény fogadja a látogatót. A
meghívók pedig érdekes, az
adott helyhez jól illeszkedõ
kamara-programokra invitálnak, szóval forog a gyûjtemények neve az internet, a
média és a társasági beszélgetések csatornáin.
Az idei kismúzeumi programok

L

Kratochwill Mimi Kálnoky-Gyöngyössy László
megyei múzeumigazgató és Balogh László
festõmûvész társaságában
között augusztusban a hónap
múzeuma a Vajda Múzeum
volt, a harminchárom éves
korában elhunyt mûvész, Vajda Lajos (1908. augusztus 6. 1941. szeptember 7.) születésének századik évfordulója
alkalmából.
Szeptemberben Czóbel Béla –
ahogy francia kortársai nevezték õt: „a legfranciásabb
magyar festõ” – elõtti tisztelgésbõl a Czóbel Múzeum kerül
egy hónapra reflektorfénybe.
A belváros szívében, a középkori alapokon álló mûemléktemplom közvetlen szomszédságában, a Várdombon egy 19.
századi épületben nyitotta
meg kapuját 1975 nyarán a
Czóbel Múzeum. Az akkor
kilencvenkét esztendõs mûvész volt az elsõ magyar festõ,
aki még életében állandó
múzeumot kapott.
Szeptember 4-én, Czóbel születésnapján egy igazi szellemi
csemege várta az egybegyûlteket. Kratochwill Mimi mûvészettörténészt, Czóbel Béla
monográfusát, egykori modelljét, a mindmáig hûséges
barátot kérték fel arra, hogy
személyes emlékei felidézésével tartson tárlatvezetést
Czóbel Béla képei között.
Kratochwill Mimi már az idõs
mûvészt ismerte meg, jóllehet
korábban egyetemi dolgozatot is írt róla.
Az emlékek közötti hosszú
kalandozást nehéz néhány
mondatban visszaadni. A Czóbel Múzeummal kapcsolatos
történetek például arról szóltak, hogy az idõs, már sok betegséggel, járási nehézségekkel küszködõ, de óriási

akaraterõvel bíró mûvészt,
amikor a pesti Kelenhegyi úti
mûtermében dolgozott, minden hét végén ki kellett hozni
Szentendrére, mert tudni akarta, hogy látogatják-e a kiállítást, ki és mit írt az emlékkönyvbe. Amikor kórházban
volt, oda várta a részletes
beszámolókat az elõzõ napok
kiállítás látogatóiról.
Czóbel Béla természetét jól illusztrálja autóvezetési gyakorlata. Hetvenhat éves volt,
amikor Párizsban megszerezte
a jogosítványt. Vett magának
egy kis autót, amit itthon is
használt, s amit úgy vezetett,
ahogy õ akarta, ezért sokszor
meg is büntették. Szentendrei
látogatóinak elõszeretettel
ajánlotta fel, hogy leviszi õket
a HÉV-hez, amit sokan – ismervén vezetési stílusát – igyekeztek udvariasan kikerülni.
A kortársak közül többen
megemlékeztek már Czóbel
Béla szigorú, fegyelmezett
munkarendjérõl, napi idõbeosztásáról. Mindig korán kelt,
hogy idõben elkezdhesse a festést. Az ebédet pont fél egykor
várta az asztalra. Vasárnap
délelõttönként például tíztõl
délig festett, utána ebéd, majd
lepihent egy kicsit, s azután
nekilátott a levélírásnak.
Közismerten szorgalmas és
lelkiismeretes levélíró volt,
minden hozzá intézett levelet
megválaszolt. Modok Máriának a harmincas évek második
felében, amikor Szentendrérõl
visszament Párizsba, szinte
naponta írt levelet, levelezõlapot.
Kratochwill Mimi sokszor ült
modellt Czóbelnek, így alkal-
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ma nyílt festési szokásaiba is
betekinteni. Mindig sok ecsetet tartott a bal kezében, a festékeket, amiket használni
akart, elõre gondosan kinyomta a palettájára, majd nekikezdett a munkának. Azzal a
színnel, amit felvett az ecsetére egy motívumhoz, a vászon
különbözõ részeire is „odapöttyintett” egy-egy kis
foltot, s ezzel már a félkész
képen is különös harmóniát
tudott teremteni. A készülõ
képekrõl fázisfotókat, hiába
kérlelte, még Kratochvill Miminek sem engedett készíteni.
Nem egyszer elõfordult, hogy
a legközelebbi látogatásnál a

már megfestett kép helyett lesmirglizett vászon állt a festõállványon. Czóbel számára
nem létezett elrontott kép,
addig festette újra és újra,
amíg tökéletesen elégedett
lett vele.
A Czóbel kiállításon egy üvegvitrinben most került elsõ ízben nyilvánosság elé a mûvész
halotti maszkja, Melocco Miklós munkája. Az élete utolsó
hónapjaiban betegségségei
miatt meggyötört, a fizikális
kínoktól már megszabadult arc
lenyomata az egykori markáns
férfit idézi elénk.
Török Katalin

Emléktábla-avatás
A Szentendrei Közmûvelõdési Kht. és Martos Katalin (a mûvész
párja) szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Dalmátházhoz
(Szentendre, Malom utca 5., Bartók B. u. sarok) Szánthó Imre
(1925–1998) festõmûvész, író, Szentendre díszpolgára egykori
mûteremházához emléktáblájának avatására szeptember 18án, csütörtökön 17 órára.
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester, a mûvészre
dr. Török Katalin mûvészeti író emlékezik .

Willkommen! Welcome! Bonjour!
Isten hozott!
ANGOL, FRANCIA, NÉMET ÉS ERDÉLYI DELEGÁCIÓK ÉRKEZNEK SZENTENDRÉRE
Szeptember 22-26. között a testvértelepülések polgármesterei, testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársai,
egyesületi tagok, gyermekek és kísérõik látogatnak Szentendrére, hogy tovább mélyítsék városaink közötti kapcsolatokat.

Helyreigazítás
Korábbi lapszámunkban írtunk a Teátrum idei Dundo Maroje
elõadásáról, s a cikkben megemlítettük, hogy a darabot elsõként
a nyári játékok indulásával, 1979-ben láthatta a közönség.
A dátum helyes, a Dundo Maroje címû darabot ekkor mutatták
be, ám a Teátrum természetesen egy évtizeddel korábban, 1969ben indult a Pikko hertzeg és Jutka Perzsi vígjátékkal.
A tévedésért elnézést kérünk!

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Volvo S60 ezüstmetál megkímélt állapotban
elsõ kézbõl eladó. Friss mûszaki vizsgával, 5
éves, 82 000 km futásteljesítmény. Garázsban
tartott, szervizkönyvvel, szentendrei illetõségû tulajdonos. Bõvebbet a www.hasznaltauto.hu honlapon frsz. IRZ-692. Tel. 06-30962-8050, 06-30-950-0938.
Hordozható cserépkályha jó állapotban eladó.
Tel. (26) 301-988
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású), 110
cm magas, 320 cm széles, 120 cm mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26) 312-657.
Emeletes ágy szép, tört fehér színû eladó 20
ezer forintért. Érdeklõdni 06-20-392-4030.
Barna bársony ülõgarnitúra (3+2+1) 15 000
forintért eladó. Tel. (26) 313-305, 06-20473-7119.
Koloniál szobabútorok és kiegészítõk, bronzlámpák költözés miatt sürgõsen eladók + egy
barokk stílusú hálószoba bútor. Tel. (26) 392124, 06-30-630-6997.

Bébiszitter több éves gyakorlattal, referenciával állást keres (óvodai dajkaállás is). Tel.
06-30-539-6263.

Kiadó lakás 35 000 Ft/hó+rezsi, 50 nm-es
Szentendrén a Károly utcában. Tel. 06-30321-5965.

EGÉSZSÉG

Szentendrén a Rózsakertben I. emeleti, 91
nm-es, 4 szobás, teraszos, bútorozatlan lakás,
tégla házban kiadó. Kiváló közlekedéssel és
alacsony rezsivel. Érdeklõdni: a 06-70-4019175 számon.

Autogén tréning tanfolyam indul október
8-án. Klasszikus relaxáció, stresszkezelés, szorongásoldás, öngyógyítás.
Jelentkezni lehet: dr. Nagy Erzsébetnél.
Tel. (26) 313-059, 06-20-931-3742.

Szentendrén háromszobás felújított téglalakás 13,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20934-3470.

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

Füzesparkban elsõ emeleti, 56 nm-es, teraszos, egyedi fûtésû lakás 15.5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-670-2894.

ÁLLAT

Káprázatos körpanorámával a Dunára és a
hegyekre is, nyaraló Dunabogdányban 5,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

ÁLLÁS

KIADÓ LAKÁS
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.

Tahitótfaluba, varrodába, szabász mellé
kisegítõt keresünk. (26) 585-130, 06-30-6801222.

Háromszobás felújított, gázfûtéses lakás
kiadó 60 000 Ft. Tel. 06-20-934-3470.

Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség nyílt
állandó munkahelyre a 25 éve folyamatosan üzemelõ Rab Ráby vendéglõmbe.
Tel. 06-20-980-9274.
Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.
Tahitotfaluba gyakorlattal rendelkezõ férfi
szabászt keresünk varrodába. Tel. (26) 585130, 06-30-680-1222.
Nagyvállalat szentendrei telephelyére
iroda-takarítói és parkgondozói munkakörbe, heti 40 órás munkarendbe, munkatársakat keres. Érdeklõdni a (26) 500153 telefonszámon.
Most nyitott éttermünkbe gyakorlott konyhai
kisegítõt keresünk azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-962-2218, 06-20-369-7008.
Szentendrei csokoládébolt keres nyelvet tudó,
és számítógépet, ismerõ munkatársat hétvégi munkára is. Önéletrajzát kérjük, küldje a
csokibolt@t-online.hu címre. Tel. 06-306503-866.
Pénzügyi és számviteli területre, elsõsorban
Szentendre és környékérõl, német nyelvtudással, mérlegképes könyvelõi képzettséggel és
gyakorlattal rendelkezõ munkatársat keresünk. Fiatal kollégák és jó munkakörülmények várják! Pályázatát az alábbi címre
kérjük: Wentech I.C. Kft. 1023 Budapest, Bécsi
út 3-5. E-mail: huszar.barbara@wentech.hu
Agilis reklámszervezõt keres a P'art Mozi. Tel.
06-20-823-2658.

ÁLLÁST KERES
Munkát keresek Szentendrén, közgazdasági
szakközépiskolai végzettséggel, számítógépes ismeretekkel, 15 éves banki gyakorlattal. Tel. 06-30-248-4099.

LAKÁS, INGATLAN

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti és az Újpesti, a
XIII. kerületi Gömb u. 48. szám alatti szakorvosi rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-2719867.

Szentendrei Galériánkba iparmûvészeti tárgyak értékesítésére angolul társalgási szinten beszélõ munkatársat keresünk. Tel. 0630-966-5855.

Szentendrei étterem gyakorlott felszolgálót,
konyhai kisegítõt keres. Tel. 06-70-529-2242.
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Szentendre belvárosában - Kör utca - frissen
felújított, polgári családi ház (70 nm) kerttel, 2 kocsi-beállóval, pincével kiadó. Alkalmas irodának, rendelõnek, mûteremnek is.
Irányár: 150 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20823-5869.
Kiadó Budakalászon 1 szoba összkomfort. Tel.
06-30-855-5035.

Pomázon a Szelistye lakóparkban 60%-os
készültségû családi ház, tulajdonostól eladó.
Ár: 42 millió Ft. Tel. 06-20-368-5806.

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.
Angol tanítás Szentendrén. Kezdõknek, haladóknak nyelvvizsgáig, továbbá kiemelten
oktatom az élõbeszédet és az üzleti nyelvet.
Tel. 06-30-922-6238.
Matematika, fizikatanítást általános, közép
és fõiskolai szinten vállalok. (Házhoz megyek.) Tel. 06-30-347-8843.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten beszélõ
tanár nyelvoktatást vállal gyerekeknek. Tel.
06-20-362-3626.
Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vállal.
Tel. 06-70-334-5717.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, fordítás
minden szinten, Szentendrén a HÉV-végállomásnál, csoportos jelentkezés esetén bárhol
a Dunakanyarban. Tapasztalt, dinamikus de
türelmes Oxfordban tanult és végzett tanárral. Tel. 06-70-527-3879.

Szentendrén, kitûnõ helyen, 300 nöl
telek, 2x100 nm teljes felújítást igénylõ
házzal 26 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.

Felvételi elõkészítõ rajzból Paizs Péter
Stúdió. Tel. (26) 316-700, 06-20-3121351. www.paizspeter.com.

Szentendrén 32 nm-es garzonlakás, egyedi
fûtéssel 7,5 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.

Matematika korrepetálás, érettségire felkészítés nagy tapasztalattal a Belvárosban.
Tel. (26) 313-928, 06-30-642-3379.

Eladó Szentendrén egy 32 nm-es stúdiógarzon-lakás, teljesen felújítva. Tel. 06-30-2313860.

Egyetemi tanár angol tanítást vállal, minden
szinten. Tel. 06-70-531-8459.

Új építésû, igényes kétlakásos ikerház fele,
saját kerttel,autó beállóval eladó. Szentendrén, Pismány aljában, 157 nm-es lakótér,
342 nm-es saját kert, csendes, nyugodt
környezet, 5 percre a 11-es fõúttól. Kulcsrakész állapotban 36 millió forintért. Tel. 0620-823-2658.

Matematikaoktatást, korrepetálást vállalok.
Tel. 06-20-454-6672.
Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-389-2250
Laár Balázs.

A Duna-korzón 1 fõ részére lakás kiadó hosszú
távra havi 40 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-6653658 délután 3-tól.

Internet tanfolyam indul kezdõknek a Pest
Megyei Könyvtárban. Keresés és böngészés
az Interneten, levelezés. Jelentkezés az
olvasószolgálati pultnál. A tanfolyam idõtartama: 2 x 5 óra szerda délelõttönként. (A
jelentkezett hallgatókat telefonon értesítjük
a pontos kezdési idõpontról). A tanfolyam
díja: 2000 Ft/10 óra, nyugdíjasoknak: 1000
Ft 10 óra. Tel. (26) 310-320, (26) 310-222.

Kiadó Budakalászon, különbejáratú, 3 szoba
összkomfort. Tel. 06-30-855-5035.

Matematika korrepetálást vállalok. Tel. 0630-487-8855.

Olcsó lakásbérlet a patak-parton, nemdohányzó, gyermektelen párnak, nõnek. Tel. 0670-389-2139, 06-70-367-2645.

Szarvashegyen új 120 nm-es családi ház
hosszútávra kiadó. Tel. 06-20-994-0668.
Tahiban a 11-es út közelében kétlakásos
családi házban különbejáratú, 160 nmes panorámás lakás 80 000 Ft+rezsiért
kiadó. Tel. 06-20-316-0974.
Budakalászon 3 szobás, szeparált házrész
kiadó. Tel. 06-30-855-5035.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.
Belvárosi, különbejáratú lakás egy fõ
részére kiadó. Tel. 06-20-250-1638.
Kiadó Szentendrén az Egres utca elején
100 nm-es, új, kertes, családi ház garázszsal. Tel. 06-30-341-6651.
Szentendre belvárosában, Dunához közel,
csendes utcában, hosszú távra kiadó 50 nmes, másfél szobás (+ gardrób szoba), amerikai
konyhás, világos, egyedi gázfûtéses, frissen
felújított lakás, nagy terasszal. Irodának is
alkalmas. 65 000 Ft/hó+rezsi+adó (költségként leírható). Érdeklõdni drhugo
@freemail.hu, megmutatja: Szegedi Károlyné
Tel. (26) 312-088.

Fogászati asszisztens Szentendrén és környékén állást keres. Tel. 06-20-424-6945.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen, új
házban 55 nm-es, erkélyes 1+2 félszobás önálló mérõkkel bíró lakás, udvari, privát parkolóval kiadó hosszú távra. Tel. 06-20-317-6554.

Gépkocsival, számítógép ismerettel, internet
használattal állást keres friss humánértelmiségi nyugdíjas nõ. Tel 06-20-279-9230.

Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.

Leányfalun, fõúttól 500 m-re, 1,2 hektár
terület mûút mellett, víz, villany, gáz a
telek szélén, 24 milliós irányáron eladó.
Ritkaság! Tel. 06-30-299-0376.
Eladó Szentendrén egy 420 nöl-ös panorámás,
külterületi telek. Irányár 2,8 millió forint.
Tel. 06-30-231-3860.
Belvárosban, mûvésztelep közelében, kis lakóház, plusz mûterem, plusz különálló vendégszoba, szuterénnel, romantikus, diszkrét
belsõkerttel 35 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Eladó Szentendrén a Károly utcában 50 nmes, elsõ emeleti, erkélyes lakás 11 millió forintért. Tel. 06-30-321-5965.
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.

CSERE
Pilis legszebb falujának üdülõövezetében
hangulatos, vadászház karakterû, komfortos
(telefon, kábel tv is) nyaralómat elcserélném
kisebb kertrészes lakásra, garzonra Szentendrén, vagy környékén. Eladás is lehetséges.
Tel. 06-30-200-7134.

Angol, angol, angol… korrepetálok, segítek,
beszélünk és tanulunk. Tel. 06-30-390-9846.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel.
Tel. 06-30-330-0554.

SPORT
Tenisz! Mûfüves teniszpálya a Duna-korzón
bérelhetõ. Tel. (26) 500-478, 06-20-9212266.

Mérlegképes, regisztrált, számlaképes könyvelõ, 4-6 órában teljes körû (könyvelés, bérmunkaügy) feladatok ellátását vállalja. Tel.
(26) 313-639.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311-847,
06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k, csatornák,
vizes helyiségek lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-8113, 06-30-9129017, 06-20-335-3411.
Vasalást vállal gyakorlott, megbízható,
leinformálható fiatalasszony Szentendrén és környékén. Tel. 06-70-704-1152.
Függöny, zipzár-, ruhajavítás. Tel. 06-30309-9749.
Megbízható, munkájára igényes, 50-es hölgy,
takarítást, vasalást vállal Szentendrén,
Pomázon. Tel. 06-20-237-4430.
A Kiskópé gyermekfelügyelet várja jelentkezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve oviszerûen
üzemel, de jöhet 1-2 órára is. www.
kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-395-7957.
Kõ munkák kivitelezését vállaljuk, kerítések,
támfalak, díszkapuk, gépkocsi beállók hagyományos és ragasztott kõvel. Tel. 06-20-9860504.
Kõmûves és mindennemû fa-munkák végzését
vállaljuk, kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
Idõs néni vagy bácsi ellátását vállalom életjáradéki szerzõdéssel, nem ottlakással, Szentendrétõl - Esztergomig. Tel. (26) 392-124,
06-30-630-6997.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-,
szélvédõ javítás: Szentendre Elõd utca 2., Tel.
06-20-398-5592.
Családi házak, lakások takarítását vállalom,
akár vegyszermentesen is. Tel. 06-20-4203377.
Gyermek-felügyeletet vállalok minden este
nyolctól. Érdeklõdni este 7 után szíveskedjen. Tel. 06-70-259-8035.
Kerti munka, kis karbantartási munka, kerítésfestés, autómosás, lakástakarítás. Tel. 0630-443-7885.

ÜZLET
Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es mûhely,
raktár, 200 nm-es iroda, 2000 nm-es szabad
terület kiadó, részletekben is eladó. Új bõvítési lehetõség 600 nm. Tel. 06-70-9440859.

SZOLGÁLTATÁS
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: 06-20-3470-258 vagy 06-30493-1553.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes.
Tel. 06-20-917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat. Tel.
06-20-917-7555.

OKTATÁS
Matematika-fizika szakos tanár korrepetálást
vállal. Tel. (26) 312-962.

Vállalok takarítást, vasalást Szentendrétõl
Tahitótfaluig. Hívjon bizalommal! Tel. 06-20492-3186.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

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

EGYÉB
Változtasd meg az életedet! címmel elõadás
a Családállításról szeptember 19-én, pénteken
19 órakor az ArtUnio Galériában. Cím: Szentendre, Bogdányi u. 64. Információ: Schmidt
Brigitta 06-30-250-8028.

Gazdikeresõ

AUTÓSZERVIZ

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948
Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431 este 18 óra után 26 312-290

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
ennek a fiatal nagyon kedves tacskó keverék kannak: augusztus 11-én lett befogva a Pannónia
utcában, miután napok óta ott csavargott.
GAZDÁT KERESÜNK PIMPÁ-nak
3 év körüli, amerikai staff keverék kan. Játékos,
emberrel barátságos. A fajtájához hozzáértõ
gazdát keresünk, családi kutyának adjuk
leinformálható helyre.
GAZDÁT KERESÜNK OLI-nak
3 év körüli dalmata keverék ivartalanított oltott kan.
Barátságos, szobatiszta. Nagyon szeretne egy gondoskodó és szeretõ
otthont találni.

SZENTENDRE,

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 12. péntek
18.00 PARIS - színes feliratos francia vígjáték, 130 perc, 2008 (12)
rendezte: Cédric Klapisch
20.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
Szeptember 13. szombat
14.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
90 perc, 2007 rendezte: Steve
Hickner, Simon J. Smith
16.00 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 NARNIA KRÓNIKÁI - AZ
OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A
RUHÁSSZEKRÉNY - színes magyarul
beszélõ amerikai kalandfilm,
143 perc, 2005 (12)
rendezte: Andrew Adamson
Szeptember 14. vasárnap
14.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
90 perc, 2007 rendezte: Steve
Hickner, Simon J. Smith
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
Szeptember 15. hétfõ
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztrák-

német krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film
Oscar-díjasa, 2008
Szeptember 16. kedd
18.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film
Oscar-díjasa, 2008
20.15 NARNIA KRÓNIKÁI AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY
ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY - színes
magyarul beszélõ amerikai kalandfilm, 143 perc, 2005 (12)
rendezte: Andrew Adamson
Szeptember 17. szerda
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 NARNIA KRÓNIKÁI AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY
ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY - színes
magyarul beszélõ amerikai kalandfilm, 143 perc, 2005 (12)

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 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
Szeptember 26. péntek 18 óra
HUNYADI MÁTYÁS ÉS KORA
Dr. Zachar József történész elõadása
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A LAKÓTELEPI KLUBKÖNYVTÁR
(Hamvas Béla u. 4-6.)

induló kisközösségei és állandó programjai
OLVASÓ-CSEVEGÕ KLUB
Szeretné megosztani olvasmányélményeit másokkal?
Szeretne beszélgetni könyvekrõl, filmekrõl, mindennapi
eseményekrõl? Minden páros
hét hétfõjén 16 órától. Elsõ
alkalom: szeptember 29.
MESE-DIA-KLUB
A diázás nemcsak a felnõtteknek nosztalgia, de a gyerek
közvetlen környezetben, közösségbe és biztonságban
nézheti meg kedvenc meséit.
Azt az intimitást szeretnénk
visszahozni, amelyet a tévé
elvett tõlünk. Minden páratlan hét hétfõjén, 16 órától.
Elsõ alkalom: október 6.
KÉK MADÁR MESEKLUB
Mesék bábokkal, dalokkal,
hangszerekkel 2-4 éveseknek.
Minden szerdán 10-11 óra
között. Belépõ: 350 Ft. Elsõ
alkalom: szeptember 17.

A 17. Budapesti Nemzetközi Pezsgõ- és Borfesztivál programjainak keretében tartott kétnapos fesztivál idején felpezsdül az
élet a múzeum területén: feledésbe merült tárgyak kezdenek el
újra élni, hogy felelevenítsék a szüret és a szõlõpréselés hagyományait. A látogatók elõtt elevenedik meg a tokaji szüreti
felvonulás minden résztvevõjével: szedõ lányok, szüreti király,
maskarások, mint pl. bíró és bíróné, medvetáncoltató, cigányasszony; és kellékével: szüreti koszorú, baksus bábu, kapáscímer,
stb.
Családi pincészetek hozzák el finomabbnál finomabb boraikat
és mustjaikat. Vincellérek tartanak kóstolót pincelátogatással
egybekötve. A fesztivál színpadon mindkét nap délelõtt 10
órától 17 óráig zenészek és színészek gondoskodnak a jó hangulatról. A látogatók elvegyülhetnek a szüreti vásárban, vagy az
õszi betakarításban vehetnek részt aktívan: szilvalekvárfõzés,
gyümölcsaszalás, savanyítás. Lesz szõlõpréselés és szõlõfajta
bemutató, valamint a Magyar Szikvíz Ipartestület mobil szikvízüzeme mûködteti majd a Fröccs-öntõt.
A hét tájegységbõl három vesz részt aktívan a szüretben: Felföld;
Bakony, Balaton-felvidék; Felsõ-Tiszavidék. A többi tájegységben a Szombati Szöszmötölés és Tótágas Vasárnap egész évben
mûködõ programjain lehet részt venni.

NYUGDÍJAS KLUB
Minden páros hét szerdáján 15
órától várjuk a – nemcsak –
egyedülálló nyugdíjasokat.
Elsõ alkalom: szeptember 3.
ANONIM ALKOHOLISTÁK
KLUBJA
Minden hét szerdáján várjuk a
segítséget kérõket 18 órától.
ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT
Minden hónap elsõ péntekjén.
Elsõ alkalommal tisztítás,
méregtelenítés: október 3.,
14 óra.
JÁTSZÓHÁZ
Minden hónap elsõ szombatján. Elsõ alkalom: október
4., 10 óra

Családi nap a Czóbel-gyûjteményben
KREATÍV MÛHELYFOGLALKOZÁS A HÓNAP MÚZEUMÁBAN
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket szeptember 13-án, szombaton 14-tõl 16 óráig a Czóbel Múzeumban (Templom tér 1.).
14 órától Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus tart díjtalan
tárlatvezetést a gyûjteményben, majd a gyerekek (és a vállalkozó
kedvû felnõttek is) kipróbálhatják a virágcsendélet festést
akvarellel. Belépõdíj: 50%-os kedvezménnyel felnõtteknek 200
Ft, diákoknak, gyerekeknek 100 Ft. A foglalkozás díja: 200 Ft/fõ.

S33 csatorna
399.25 Mhz

Szüret anno - borkóstolás most!
SZÜRETI SOKADALOM A SKANZENBEN - szeptember 13-14.

GYÓGYTORNA
Keddenként 18-19 óra között.
Ára: 900 Ft/alkalom.
Elsõ alkalom: szeptember
30.

„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

Szeptember 12.
Hétközben:
• Testületi ülés összefoglaló
• Dr. Dietz Ferenc és Bornemissza
Miklós beszámolója egy negyedmilliárdos beruházásról
• Beszélgetés Zakar Ágnessel
• Milantróp Galéria- Megemlékezés
Karácsony Benõrõl
• MH Központi Kiképzõ Bázisának
ünnepélyes megnyitója
• Kiállítás a MûvészetMalomban: Egytõl
Egyig - 11 fiatal szobrász a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem 11 évébõl
Szentendrei portré:
• Fekete Zsolt marosvásárhelyi
festõmûvész
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
• Európa kicsiben 3. rész
• Testületi ülés I. rész
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szentendre
belvárosában
40 nm-es lakás kiadó.
Tel. 06-20-665-3685

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.

SZENTENDREIEK
KIÁLLÍTÁSA A SZAKRÁLIS
MÛVÉSZETI HÉTEN
Szeptember 14-22. között
rendezik meg a Szakrális Mûvészeti Hetet koncertekkel,
kiállítás-megnyitókkal, elõadásokkal. 15-én hétfõn 17
órakor A Szent Mihály Kápolnában (Budapest, Szentháromság tér) A kereszt címmel nyílik kiállítás Aknay
János, Bohus Áron, Buza
Barna, Csikai Márta, efZámbó István, Kovács-Gombos
Gábor, Lugossy Mária, Mátyássy László, Olescher Tamás, Pálos Anna, Sulyok
Gabriella, Szablyár Zsuzsanna, Szmrecsányi Boldizsár,
Szõllõsy Enikõ mûveibõl.
Megnyitó beszédet mond
Fekete György belsõépítész.
A kiállítás szeptember 28ig látható mindennap 10-18
óráig.
NYÁR VÉGÉVEL ÚJRA
INDUL A DUMAPADLÁS!
Az Erm's Étteremben (Kossuth Lajos u. 22. Tel.: 0626/303-388, www.erms.hu)
Õszi Humorzivatar a Dumapadláson szeptember 20án, 20 órakor. Fellép: Badár
Sándor és Csenki Attila.
Jegyár: 2200 Ft. Jegyek még
korlátozott számban kaphatóak a helyszínen!

Mária napi
ünnepség
Szeptember 14-én, vasárnap
16 órakor tartjuk a szokásos
Mária napi ünnepségünket a
László-telep határában. Az
ünnepséget Fajcsák Tibor plébános celebrálja.
Az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is megszervezzük a buszjáratot. A busz 15.30-kor
indul a Pásztor úti buszfordulóból. Megállóhelyek: izbégi templom, füzesparki buszmegálló, Bükkös-patak megálló, püspökmajori megálló (a
Fehér kereszttel szemben), és
érkezés 15.50-kor a Lászlótelepi buszfordulóhoz. Visszafelé a busz 16.30-kor indul a
László-teleprõl, és ugyanezeket a megállókat érinti.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Maholányi Pál
az Izbégi Baráti Kör elnöke

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Így kerek a labda
Tisztelt Szerkesztõ Asszony!
Õszinte köszönetet szeretnék
mondani a szerkesztõségnek
a lehetõségért, hogy a Leányfalu FC Magyar Kupa szereplésérõl értesülhetett a
nagyérdemû olvasóközönség.
Bizony, hatalmas fegyvertény,
amikor egy megyei III. osztályban szereplõ kis csapat
bekerül hazánk 32 legjobb
csapata közé. Ezt a tényt elsõ
sorban az akarat és a sportszeretet diadalaként kell értékelni! Mi leányfaluiak – kivétel nélkül: a falu „népe”, meg
az „elöljárósága” – ezt így is
érezzük. Pontosan ezért döbbentett meg az elmúlt szám
12. oldalán A játék neve: futball! címû írásuk. Ezáltal örömünkbe üröm is vegyült, mivel
a cikk írója a jeles eseményt
arra is felhasználta, hogy
ugyan verbálisan, de jól beletörölje bakancsát a leányfalui
polgármesterbe, az önkormányzati képviselõkbe és a
hivatalba. Talán elejét vehették volna, ha az ismert latin
sententia-t (Audiatur et altera
pars, azaz hallgattassék meg a
másik fél is) alkalmazták
volna. Így elkerülhetõ lett volna, hogy tévedésektõl hemzsegõ, lejárató felhangon tudósítsanak egy, voltaképpen
örömteli eseményrõl. De vegyük sorra a történteket!
Amikor a sorsolás megtörtént,
és a Ferencvárost kapta ellenfeléül Leányfalu, a sportkör
elnöke felhívott, és segítségemet kérte a mérkõzés
technikai megrendezéséhez.
Azonnal felvettem a kapcsolatot a Rendõrkapitányság
vezetõjével, aki utasította
egyik alezredesi rangban lévõ
beosztottját, hogy jöjjön ki
Leányfalura, és nézzék meg,
mik a lehetõségek. Alezredes
úr elmondta, hogy õk csak a
pályán és a nézõtéren kívül
tudnak biztosítani (15 fõvel),
segítenének a parkolás, majd
az elvonulás szervezésében. A
pályán és a „nézõtéren” a rend
fenntartása a szervezõkre,
azaz az LFC-re hárul (becslések
szerint cca.60-80 fõ rendezõ).
Ezt a feladatot a szakosztály –
anyagi lehetõsége miatt – nem
tudta volna megoldani, így
hozzáláttak más megoldást
keresni. Elõször felmerült
annak a lehetõsége: cseréljük
el a pályaválasztói jogot, de
ez nem volt lehetséges, mivel

a Magyar Kupa alapszabályába ütközött volna. A kiírásnak
ugyanis pont az a célja, hogy
a kiscsapatokhoz „jöjjenek le”
a nagyok, ezáltal is népszerûsítve a játékot. Ezután kezdtek az egyesület vezetõi alkalmas pálya után nézni. Vác és
a REAC hajlandóságot mutatott, de túl sokat kértek;
Budakalász, Óbuda (Gázmûvek) hallani sem akartak a
mérkõzés megrendezésérõl,
tartva attól, hogy esetlegesen
futball-huligánok garázdálkodnak majd településeiken.
„Forró drót”-on voltam a csapat vezetõivel, naponta több
alkalommal egyeztettünk a
megoldásról. Elismerem, látva
a tornyosuló, szinte megoldhatatlannak látszó nehézségeket, feltettem – inkább
magamnak, bár hallhatóan –
azt a kérdést: Muszáj ezt a
meccset nekünk lejátszani? De
azonnal meg is válaszoltam:
IGEN, mert a játékosaink
életében lehet, hogy egy soha
vissza nem térõ alkalmat szalasztanánk el. Ekkor kerestem
meg Kisteleki urat, és kértem
– úgy is, mint leányfalui polgár – segítségét. Õ készségesnek mutatkozott, és felvette
a kapcsolatot a Fradi elnökével, aki révén eljutottunk a
labdarugó szakosztály vezetõségéhez. Részünkrõl felmerült
egy jelképes összegért való
pályabérlési lehetõség – így
az Üllõi úton rendezhettük
volna meg a meccset. Természetesen nem én tárgyaltam,
az LFC elnöke rendelkezésére
bocsátottam az elérhetõségüket. Végül is ez nem jött
össze, és megoldásként maradt a Fáy utca, a Vasas „katlan”.
Ehhez azonban pénz – bár nem
annyi, mint Vácnak vagy a
REAC-nak – kellett. Az LFC elnöke kérte a képviselõ-testület segítségét, hogy vagy a
jövõ évi költségvetésükbõl
elõlegezzünk 300 ezer Ft-ot,
vagy ha kedvezõ lesz a mérkõzés bevétele: kölcsönözzük
számukra addig ezt az összeget. Pereházy képviselõ úr
elõterjesztésében megtárgyaltuk és egyhangú döntéssel megszavaztuk a támogatást. A mérkõzést lejátszották, azóta – augusztus 28-a
óta – a szakosztály vezetésébõl senki nem vette a fáradtságot, hogy tájékoztasson, mi
lett az eredmény, és hogyan

szándékozzák a „számlát” rendezni.
Lehet, hogy haragszanak rám,
mert nem tudtam a mérkõzésen személyesen részt venni
és szurkolni. Sajnos a mérkõzés többször módosított idõpontjában olyan „piszlicsáré”
ügyben kellett munkatársaimmal tárgyalnom és egyeztetnem, mint a leányfalui iskola
felújítására elnyert (250 millió Ft) KMOP pályázat. Sajnálom, mert szívesen szurkoltam
volna a helyszínen.
Azt meg végképp nem értem,
hogyan került a cikkbe óbudai
alpolgármesterségem. De ha
már belekerült, akkor szeretném elmondani, büszke vagyok arra, és Isten különös
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ajándékának tekintem, hogy
a több mint kétezer éves
Aquincum romjaira épült Óbudán lehettem városvezetõ egy
olyan ember, Tarlós István polgármestersége idején, akit
Magyarország egyik legjobb,
ha nem a legjobb polgármesterének tartok. Az ott megszerzett tapasztalat segít abban, hogy Leányfalut a lehetõ
legjobban szolgálhassam.
A Leányfalu FC játékosaira
büszkék vagyunk, különösen
Nagy Szilveszter kapusunkra.
A csapatnak további sportsikereket kívánunk!
„A játék neve: futball!” – hát
így kerek a labda.
Tisztelettel
Nyíri Csaba
Leányfalu és Ferencváros
szurkoló, Leányfalu
Nagyközség polgármestere

Tisztelt Polgármester Úr!
Múlt heti lapszámunkban
örömmel adtunk helyet a
szomszéd település sportolóinak sikerérõl szóló cikknek.
Nem feladatunk vizsgálni a
publicisztikai jellegû, vagyis
az újságíró véleményét közlõ
írásokban megjelent állítások
helytállóságát, és éppen ezért
mindig készséggel helyt adunk
a másik fél reagálásának, így
természetesen az Önének is.
Azt viszont meg kell jegyeznünk, hogy az újságírás (a
sajtószabadság) végét jelentené, ha a publicisztikai írásokat is meg kellene mutatni
az érintetteknek megjelenés
elõtt.
(A szerk.)

