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Óvónéni
érdemkereszttel
ugusztus huszadika igen nagy meglepetést és örömet
hozott Szigethy Ildikó óvónõnek. Meghívólevelet kapott
ugyanis az Oktatási Minisztériumból, hogy jelenjen meg
a Szépmûvészeti Múzeumban megrendezésre kerülõ állami ünnepségen. Itt vehette azután át az államfõ által adományozott
rangos kitüntetést, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét,
kiemelkedõ pedagógiai munkájáért.
„Hatalmas tisztesség ez számomra.” – mondja Ildikó, aki azóta
sem tud a meglepetésbõl felocsúdni. Jóllehet az, amit az elismerés is ki akart fejezni, évek óta köztudott Szentendrén. A
Bimbó úti óvoda, amelynek õ a vezetõje, ugyanis a legnépszerûbbek egyike. Ahová bekerülni nem kis dolog.

A

Folytatás az 5. oldalon

Kocsis Zoltán

Tolonics Gyula

Dancsó Géza

Képviselõk félidõben címmel új sorozatot indítunk, melyben elsõként az 1. választókerület képviselõje, Tolonics Gyula összegzi az eltelt idõszakot (4. oldal). Kocsis Zoltán zongoramûvész adta elõ
Bartók egyik leghíresebb darabját a MûvészetMalom Korniss-kiállításán (1-9. oldal). A Vasárnapi
Iskola rendezvényén belül nyílt meg a hétvégén Dancsó Géza fotómûvész kiállítása a Városháza
galériájában. A rendezvény fõszervezõje Benkei Ildikó újságíró volt (5. oldal). Megkezdõdött a
kézilabda-szezon. A legfrissebb hírekrõl számol be sportrovatunkban Tóth Lajos, a Szentendrei
Kézilabda Club vezetõje (12. oldal).

Korniss Dezsõ (1908 - 1984)

Centenáriumi kiállítás
a MûvészetMalomban
ZÖLDPONT

Környezetvédelmi
összeállításunk
a 6-7. oldalon olvasható

ég alig emlékeztünk meg Vajda Lajos születésének 100.
évfordulójáról a Szentendrei Képtárban nyílt, magán- és
közgyûjteményekbõl válogatott, ritkán látható mûveit
felvonultató kiállításával, s most ismét centenáriumot ünneplünk. Szerencsénkre Korniss Dezsõnek hosszabb idõ adatott
meg, mint jó barátjának és alkotótársának, Vajdának.
Sokan vagyunk még, akik fel tudjuk idézni Korniss (vagy ahogy
kollégái és barátai nevezték: Titusz) minden póztól mentes
személyiségét, azt a nemes egyszerûséget, ahogy szép felesége
oldalán besétált az éppen aktuális kiállításra – egy zöld gumicsizmában.
Folytatás a 9. oldalon
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Benkei Ildikó

Tóth Lajos
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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 megnyíltát (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
az alábbi állásokra:
• ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok:
önkormányzati építéshatósági eljárások során jogszabályilag kötelezõ földmérési feladatok; földmérés vagyongazdálkodási feladatokhoz csatolt olyan eljárásokban,
ahol külsõ földmérõ felkérése nem
szükséges.
Szakmai információ: Szirmai Erika,
503-304.
• VAGYONGAZDÁLKODÁSI-JOGI
ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozott idõre szól,
az ügyintézõ gyermekáldás miatti

távolléte idejére, betölthetõ október 21-tõl. Jelentkezési határidõ:
október 3.
Ellátandó feladatok: - lakás-és
helységgazdálkodáshoz kapcsolódóvégrehajtási feladatok ellátása;
vagyonkoncepció végrehajtásához szükséges jogi elõkészítõ
feladatok;
Szakmai információ: Puhl Márta,
503-373, Ferencné Kovács Hajnalka, 503-377
• KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok: a közterületfeügyeletrõl szóló 1999 évi LXIII.
törvény által a közterületfelügyelõ
hatáskörébe utalt feladatok; bevezetendõ térfigyelõ rendszerrel
kapcsolatos feladatok.
Szakmai információ: dr. Gerendás
Gábor, 503-361
• LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok: - önkormányzati tulajdonú ingatlanok
kezelése, állagmegóvás bizosítása, lakásgazdálkodás
Szakmai információ: Puhl Márta,
503-373), Ferencné Kovács Hajnalka, 503-377
• VAGYONGAZDÁLKODÁSIMÛSZAKI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok: nagyberuházások koordinálása, pályázatok
mûszaki tartalmának elõkészítése,
vagyonkoncepció végrehajtásának segítése a mûszaki feladatok
végrehajtása által
Szakmai információ: Ferencné
Kovács Hajnalka, 503-377 vagy
Puhl Márta, 503-373.
• OKMÁNYÜGYI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok: közlekedésigazgatási feladatok, E-közigazgatási feladatok ellátása.
Szakmai információ: dr. Gerendás
Gábor, 503-361.
• PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Szakmai információ: Puhl Márta,
503-373.
• ÜGYFÉLSZOLGLATI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, heti 30 órás részmunkaidõs
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foglalkoztatás, betölthetõ október 21-tõl. Jelentkezési határidõ:
október 3.
Ellátandó feladatok: ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ügyfelek
tájékoztatása, okmányiraodai idõpont-foglalások rögzítése
Szakmai információ: dr. Gerendás
Gábor, 503-361.
• ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA MUNKATÁRS
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 21-tõl.
Jelentkezési határidõ: október 3.
Ellátandó feladatok: - az E-közigazgatási eljárás során keletkezett adatok rögzítése.
Szakmai információ: Szûcs Imréné, 503-348.
• ELLENÕRZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI REFERENS
A munkakör határozott idõre szól
a polgármester megbizatásáig,
betölthetõ október 1-jétõl. Jelentkezési határidõ: szeptember
23. kedd.
Ellátandó feladatok: vezetõi
összefoglalók elkészítése, határozatok kontrollja, kapcsolattartási feladatok, sajtófigyelés,
tájékoztatás, prezentációk készítése, rendezvények szervezése,
lebonyolítása,
• BIZOTTSÁGI REFERENS
A munkakör határozott idõre szól,
betölthetõ: október 6-tól. Jelentkezési határidõ: szeptember 25.
Ellátandó feladatok: a képviselõtestület 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
• SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZÕ
A munkakör határozatlan idõre
szól, betölthetõ: október 6-tól.
Jelentkezési határidõ: szeptember 25. csütörtök.
Ellátandó feladatok: részvétel a
képviselõ-testületi ülések elõkészítésében, lebonyolításában, és
az azt követõ feladatok végrehajtásában.
A pályázatokat zárt borítékban a
kiírásban megjelölt idõpontig kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) jeligeként az adott állás
megnevezésével.
A részletes pályázati feltételek
megtalálhatók a www.szentendre.hu és a www.kszk.gov.hu honlapokon.

NÍVÓ NYELVISKOLA
Õszi tanfolyamok
ANGOL • NÉMET • OLASZ •
FRANCIA • SPANYOL • OROSZ •
FINN • ÓGÖRÖG • ROMÁN • ARAB •
HORVÁT • MAGYAR nyelvbõl
Általános tanfolyamok minden szinten
• Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató,
valamint érettségire felkészítõ
tanfolyamok
• Beszédközpontú tanfolyamok
anyanyelvû tanárral
• Angol és német EURO és ECL
nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyamok
Tel: 06-26-301-237
06-30-319-9634
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.

Köszönjük az 1%-ot!
A Pest Megyei Könyvtár
(adószám: 15440189-2-13)
köszöni támogatóinak a 2006.
évi személyi jövedelemadójuk
felajánlott 1%-át.
A könyvtár a 176.822 Ft-ból
web-lap készítõ szoftvert
vásárolt.

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

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343
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Egy sikeres pályázat elõélete
– Mint beszámoltunk róla, az
Önkormányzat és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
közös munkájának köszönhetõen negyedmilliárd forintból újulnak meg Szentendre óvodái. Milyen tevõleges segítséget nyújtott az
Önkormányzat a pályázat
sikeréhez, és hogyan sikerült
együttmûködni a pályázati
anyag menedzselését végzõ
céggel?
– Az önkormányzat 2006-ban
kezdte meg ennek a pályázatnak az elõkészítését. Ez is
mutatja, milyen nehéz megírni
egy ilyen pályázatot, de
ugyanakkora körültekintést
igényel a lebonyolítás, a monitoring és a megnyert támogatás lehívásának ütemezése.
Három korábbi nyertes nagypályázattal kapcsolatban –
Barcsay Jenõ Általános Iskola
felújítása, bölcsõde felújítása
és kerékpárút építés – már vannak tapasztalataink, ezeket jól
tudjuk hasznosítani. Az önkormányzat a pályázat összeállítása kapcsán mindvégig
együtt dolgozott a kft.-vel,
hiszen a siker közös érdekünk
volt. Az együttmûködés során
mindenki tudta, hogy ez nagyon fontos lehetõség.
– Lehet-e már tudni arról,
konkrétan milyen fejleszté-

sek valósulnak meg az elnyert
pénzbõl?
– A pályázatban a kiíró hatósággal történt többszöri
egyeztetés és a pályázati szakértõk egyöntetû javaslata
alapján a Dumtsa-tervvel
összhangban egy témára, az
óvodások sportterének fejlesztésére fektettük a hangsúlyt a késõbbi sikeres pályázati pontozás érdekében, és
emellé építettünk bele akadálymentesítést, fûtéskorszerûsítést, ablak- és ajtók cseréjét,
épületfelújítást, eszközbeszerzést, informatikai fejlesztést. Ennek köszönhetõen
most négy óvodában tudunk
fejleszteni. Természetesen a
további négy óvodánkban is
hasonló projektet tervezünk
pályázati pénzbõl.
A Szivárvány Tagóvoda telke a
város által átadott 700 négyzetméteres területtel bõvül,
ahol ezáltal egy sportudvar
kialakítására nyílik lehetõség,
a teraszok pedig gumiõrleményes sportburkolatot és
árnyékolót kapnak.
A Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda tornaszobáját felújítják
úgy, mint az udvari KRESZ
pályát, a teraszokat pedig
gumiõrleményes sportburkolattal vonják be. A tervek megvalósításával a kistérségi óvo-

Dr. Dietz Ferenc
dai mozgásterápiás központ
szerepét is be tudja tölteni a
város. A felújításnak köszönhetõen a Püspökmajori óvodában rendszeressé válhat majd
a mozgássérült gyermekekkel
való foglakozás, valamint lehetõség nyílik a szenzomotoros
képességek fejlesztésére is
mozgásos formában.
A Vasvári úti Tagóvodában teljesen új tornaszoba épül. Az
intézményben a pályázati
összegbõl belsõ burkolatcsere,
a gépészet felújítása és kertrendezés történik.
A Hold utcai Tagóvodában
földszinti tornaszobát alakítanak ki, kicserélik és áthelyezik az ételliftet. Az épületben új belsõ burkolatot és új
radiátorokat helyeznek el,
korszerûsítik a világítási rendszert, a lapos tetõn lecserélik

a felülvilágítókat, és új nyílászárókat építenek be.
– Milyen folytatása lehet e
sikernek? Milyen fejlesztéseket szeretne még megvalósítani az önkormányzat, mi
az, ami hiányzik a szentendrei gyermekek életminõségének jobbításához?
– A felújított bölcsõde átadásával és a jelen pályázatban megvalósuló óvodák fejlesztésével, a korábban átadott Barcsay Általános Iskola
felújításával városunkban a
nevelési-oktatási intézmények közel felének sikerül jövõ
év végéig felújított épületben
mûködnie, új eszközállománynyal felszerelni. Emellett épül
az uszoda, városi játszóterek
újulnak meg, ettõl az évtõl
minden szentendrei újszülött
babautalványt kap, az elsõsök
szintén 2008-tól ingyenes
tankönyvet kapnak, és a Talentum-ösztöndíj program is
beindult. Számos program,
amely az újszülöttõl kezdve,
az óvodásokon és kisiskolásokon át, a középiskolás és felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatókat segíti. Nekünk fontos a jövõ generációjának támogatása és életminõségének javítása.
Bokor

Testvérvárosi Ifjúsági Kulturális Fesztivál Szentendrén
Angol, német, francia, és erdélyi delegációk érkeznek Szentendrére
Szeptember 22. és 26. között
Szentendre testvértelepüléseinek polgármesterei, testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársai, testvérvárosi egyesületi tagok, fiatalok és kísérõik látogatnak
Szentendrére, hogy tovább
mélyítsék a városaink közötti
kapcsolatokat. A fesztiválra a
szentendreieket is várják!
Szentendre és testvérvárosai
között több éve hagyomány,
hogy minden évben másik
városban van kulturális vagy
sportfesztivál, amelyen középiskolás fiatalok és testvérvárosi vendégek vesznek részt.
A találkozó célja egymás megismerése, baráti kapcsolatok
létrejötte. 2007-ben Huntingdon adott otthont a Testvérvárosi Ifjúsági Sportfesztiválnak, idén Salon de Provence
volt a soros egy kulturális fesz-

tivál szervezésére, de a francia önkormányzati választások
miatt a városvezetés megkérte
Szentendrét, hogy vegye át
tõle az ez évi szervezést.
Városunk ezt a felkérést elfogadta, ám Salon de Provence
vállalta, hogy helyettünk
2010-ben megszervezi a kulturális fesztivált.
Szentendre legutóbb 2004ben szervezte a Testvérvárosi
Ifjúsági Sportfesztivált, kulturális fesztivált azonban most
szervezünk elõször. Célunk,
hogy a testvérvárosi fiatalokkal megismertessük Szentendrét, a városunk történetét,
mûvészeti életét, s egy kicsit
a magyar nyelvet. A fiataloknak olyan programokat szervezzünk, amelyek segítségével megszeretik Szentendrét,
elhozzák szüleiket, ismerõseiket, így bõvítve testvérvárosi civil kapcsolatainkat.

Idén Szentendre képviseletében a Barcsay és az Izbégi
Általános Iskola, valamint a
Református, a Ferences és a
Rákóczi Gimnázium küldöttei
is részt vesznek az ifjúsági
megmozduláson.
„A testvérvárosi és nemzetközi
kapcsolataink kiszélesítése
egyre fontosabb ügy” – fogalmaz dr. Dietz Ferenc polgármester. „A találkozások mind a
városaink közötti jó viszony
megtartását és a kapcsolatépítést szolgálják, továbbá
rámutatnak arra is, hogy
mennyire fontos az emberi kapcsolatok kialakítása. Örömmel
látom, hogy évrõl évre többen
kapcsolódnak be a testvérvárosi
találkozók szervezésébe, és
mind többen vesznek részt a
rendezvényeken”.
A szeptember utolsó hétvégéjén a Testvérvárosi Ifjúsági
Kulturális Fesztiválra érkezõ

testvérvárosi csoportokat színes programok várják, amelynek keretében megismerik a
várost, játékos vetélkedõk formájában szereznek információkat, s az európai egység és
szellemiség gondolata is elõtérbe kerül. A fesztivál középpontjában Barcsay Jenõ életmûve és munkássága áll. A rendezvényt az Európai Bizottság
testvérvárosi programirodája
is támogatja. Amellett, hogy
a gyermekek mûvészeti témában mérik össze tudásukat,
fontos szerepet kap a nemzeti
ételek elkészítése és bemutatása is.
Közel száz határon túli vendég
teszi tiszteletét városunkban
a rendezvény öt napja alatt. A
programok között állófogadás,
koncert, fotókiállítás, európai
uniós kvízjáték, Skanzen-látogatás, salsa-est és a Dunazug
Együttes táncháza szerepel, de

A polgármester

naplója
szeptember 19.
11.00 KMRFT „M0 gyûrû”
Térségfejlesztési Bizottság ülése
14.00 MO Érdekvédelmi Egyesület
megbeszélése a közlekedési szakállamtitkárral
szeptember 20.
09.00 SPORTEXPO megnyitója
11.00 Szentendrei Mûvésztelep
számára Magyar Örökség kitüntetõ
díj átvétele
szeptember 21.
18.00 Pomáz Város Napja
szeptember 22.
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
10.00 Autómentes Nap megnyitója és sajtótájékoztató
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Közmûvelõdési
Kht. ügyvezetõjével megbeszélés
17.00 Dumtsa fotópályázat díjnyertese kiállításának megnyitója
20.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõinek fogadása
szeptember 23.
08.30 Állampolgársági eskütétel
09.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõinek köszöntése
13.00 Testületi anyagok hivatali
egyeztetése
14.00 Testvérvárosi küldöttekkel
emlékfák ültetése
18.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõinek közös
programja
szeptember 24.
10.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõivel látogatása a
Skanzenban
13.00 DPÖTKT informális társulási
ülése
20.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõinek táncház
szeptember 25.
11.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál résztvevõinek fõzõversenye
13.00 Testületi anyagok hivatali
egyeztetése
20.00 Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál búcsúestje

lesz itt Kult-Tour (vagyis
játékos vetélkedõ Barcsay
nyomában), múzeumi képkeresõ játék, valamint Fõ téri
fõzõverseny is. A fesztivál
hangulatába akár szó szerint
is bele lehet kóstolni, hiszen
a versengõ csapatok sütnifõzni fognak szeptember 25én a délelõtti órákban a Fõ
téren.
A szervezõk a programváltozás
jogát fenntartják, aktuális
információ a www.szentendre.hu honlapon, valamint a
városban kihelyezett információs felületeken olvasható.
Bokor Tamás
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Építkezik, és nem tudja mi
változott az engedélyezési
folyamatban?
Lakcímet változtatna, vagy
építkezne, de nem biztos
abban, hogy maradt-e
a korábbi eljárási folyamat?

Információs Nap
a szentendrei hivatalban
szeptember 29.

KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (1. rész)

Virágok, új aszfalt és szüntelen egyeztetés
Két esztendõ telt el a 2006-os helyhatósági választások óta. Melyik területen, melyik városrészben mit sikerült
elérni ez idõ alatt a városvezetésben? A négyéves ciklus félidejében ezúttal Tolonics Gyulát, a szentendrei 1. számú
választókörzet képviselõjét kérdeztük az elmúlt félidõ fejleményeirõl, eredményeirõl és a második félidõ terveirõl.
Következõ lapszámunkban Benkovits Györgynek tesszük fel a kérdést.

Ilyen és hasonló kérdésekre ad
választ szeptember 29-én Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai az egyes
területeken bekövetkezett változások kapcsán.
Az újszerû kezdeményezés nem
szokványos a mai közigazgatási
rendszerben. Idõ és kapacitás
hiányában ilyen jellegû szakmai
napokra nem kerül sor. Dr. Molnár
Ildikó, Szentendre Város jegyzõje
fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását és az információk
széles körben való terjesztését.
Ennek érdekében született meg
az a gondolat, hogy a közigazgatási eljárásokban bekövetkezõ
változásokról hagyományteremtõ
szándékkal tájékoztassák a szentendrei hivatal munkatársai az
érdeklõdõket.
A közigazgatási fórum témái az
elmúlt idõszakban bekövetkezett
jogszabályi változásokkal érintett
területek. Ezen a napon az érdeklõdõk a következõ témákban kapnak rövid tájékoztatást, majd
tehetik fel kérdéseiket:
• Építéshatósági eljárásokban
bekövetkezett változásokról
• Fakivágás és egyéb tudnivalókról
• Csendháborítás, zeneszolgáltatás és egyéb tudnivalókról
• Szociális ügyek eljárásaiban
bekövetkezett változásokról
• Okmányirodai ügyek eljárásaiban bekövetkezett változásokról
• Az eKözigazgatás bevezetése és
az eljárásokban, ügykezelésben
bekövetkezett változásokról
• Tájékoztató az egyéb közérdekû
információkról
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia is célul tûzte ki az
ügyfélbarát és átlátható hivatal
mûködését. Számos információval az ügyfelek a hivatalban szembesülnek. A fórum célja, hogy elsõ
kézbõl tájékoztassuk a lakosságot a bekövetkezett változásokról
és azonnal a helyszínen biztosítsuk a kérdezés és válaszadás
lehetõségét. Az információs nap
tervezett idõtartama kb. 2 óra.
Polgármesteri Hivatal,
Szentendre
Szervezõ: Szentendre Város
Önkormányzata
Nyilatkozattételre jogosult:
Dr. Molnár Ildikó, Szentendre
jegyzõje
Elérhetõségek: 26/503-365
További információ kérhetõ:
Kammerer Zsófia (26/503-371,
kammerer@ph.szentendre.hu)
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Tolonics Gyula
„A körzetem három különálló
részre osztható: a belváros
északi részére, a Pap-sziget
környékére és a Pismány-hegy
lábára. A belvárosban az elmúlt két esztendõ nagy eredményének tekinthetõ, hogy
egy árvízi vis maior pályázatnak köszönhetõen elkészült a
Duna-korzó tekintélyes szakaszának újraaszfaltozása, és
– bár a kivitelezés hagyott
némi kívánnivalót maga után
– a Bogdányi utca újrakövezése is fontos lépés volt. Mindkét évben elkészültek az általam kért kátyúzási munkák a
legrosszabb állapotú utcákban. Az önkormányzat a Pro
Szentendre Kft. menedzselésében már beadta a komplex
belváros-rehabilitációs pályázatot, amely az óvárosi homlokzatok és közterületek egységes rehabilitációját tûzte ki
célul.
Kun Csaba alpolgármesterrel
együtt meghirdettük a Virágos
Belvárosért felhívást, amelynek eredményhirdetése augusztus végén történt meg.
Nagy öröm számomra, hogy a

Pirk családdal közösen sikerült
létrehozni azt a vállalkozást,
amelynek eredményeképpen a
régóta üresen álló, Bogdányi
utca és Szerb utca sarkán lévõ
ingatlan megújult külsõvel és
új funkcióval fogja szolgálni a
város kulturális életét.
Némiképpen javult a belvárosi
hulladékhelyzet, gyakoribb az
utcaseprés, a Városi Szolgáltató felülvizsgálta a vállalkozók hulladékszállítási szerzõdéseit. Rengeteg még a tennivaló e téren, de sikerült egy
kicsit tisztábbá és virágosabbá tenni a belvárost. Állandó
konfliktusforrást jelentenek
ugyanakkor a belvárosi boltok
és vendéglátóhelyek. Nagyon
sok egyeztetést folytattunk a
helyi vállalkozókkal. Úgy gondolom, ha nem is könnyû a
helyzetük a városi adók miatt,
igyekszünk mindig konszenzusos megoldást keresni.
A belvárosi parkolási rend
hatására fegyelmezettebb lett
a közlekedés, de vannak utcák,
amelyekre nem terjed ki a parkolási díj, emiatt ott állandó
a zsúfoltság. Erre a problémára
feltétlenül megoldást kell
találni, ahogyan a Szamárhegy
közlekedési helyzetére is. A
Városüzemeltetési Bizottság
és a Közlekedési Munkacsoport
jelenleg dolgozik a forgalmi
rend megfelelõ kialakításán.
A Kerényi-parkban lévõ játszótér felújítása és körbekerítése már bekerült a költségvetésbe, hamarosan sor
kerül a megvalósításra. Egy
életveszélyes, elöregedett fát
sikerült „ártalmatlanítani” a

Díszpolgár a városfejlesztõknél
Városunk legújabb díszpolgárát látta vendégül a Szentendrei
Városfejlesztõ Egyesület szeptember 11-én. Dr. Cseri Miklós
Skanzen-fõigazgatót faggathatták az egyesületi tagok a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum hosszan tartó és egyre felfelé ívelõ
sikerérõl, és mindarról, ami hitvallásába tartozik. Az általa
vezetett intézmény valóban csodálatra méltó, hiszen rosszat
sohasem lehet hallani és olvasni a Skanzenrõl: fesztiválok több
ezer látogatóval, pályázati sikerek milliárdos nagyságrendben,
valamint egyre emelkedõ bevételek - ritkaság, hogy egy múzeum
meredeken emelkedõ fejlõdési pályát fusson be akkor, amikor
egész Európában, s persze hazánkban is inkább az össze- és
megvonások jellemzik a finanszírozást.

Duna-korzón a Rév utcánál.
Hosszas egyeztetések után a
volt Teátrum Étterem melletti
parkoló megmarad eredeti
funkciójában, ez jó hír az ottani vállalkozóknak. Megoldást kell találni arra a kérdésre, hogyan lehetnek a belvárosi fesztiválok és rendezvények a helybéli lakók számára is örömteli események
ahelyett, hogy bosszúság forrásaivá válnának.
A Pap-sziget tõszomszédságában a tavaly õsszel leállt termálkútfúrás a szerzõdések
szerint újraindulhat, az elkövetkezõ hetek eseményei
döntik el, hogy mikor és hogyan kerül sor erre. A sziget
jövõjét nagyban befolyásolják
a termálvíz hatására induló
beruházások. A Pap-sziget
állapota miatt szükség lenne
gátépítésre, mederkotrásra,
hogy a természeti értékei épségben megmaradhassanak.
Nagy öröm, hogy a közeli
Danubius Hotel új tulajdonoshoz került, és nemsokára
megnyitja kapuit. Ez az évek
óta pangó helyi idegenforgalom számára komoly erõt
adhat. Szintén a Duna-korzó
kapcsán említett vis maior
pályázatból aszfaltozták újra
a Papszigeti utat és néhány
mellékutcáját. A közelben
épülhet fel a csónakház,
amelyhez új lejáró is készülhet. Remélhetõleg megszûnhet így az ottani illegális
szemétlerakás és az önkényes
területhasználat.
Dr. Dragon Pállal, a Pismányhegy körzeti képviselõjével

kezdtük el a közös gondolkodást a Sztelin-patak megóvásáról és a Pap-szigeti úttól
a Határcsárdáig vezetõ kerékpárút felújításáról, amelyet
velem együtt sokan kedvelnek
és gyakran használnak. Ez
utóbbin éktelenkedett egy
óriási kátyú, amelyet a Városi
Szolgáltató Zrt. segítségével
kijavíttattunk.
Nyertes pályázatból újult meg
a Fiastyúk utca és a Fény utca
burkolata, az ott lakók nagy
örömére. Komoly szégyenfolt
azonban a Mandula utca, és
még inkább a Nap utca állapota. Ez utóbbi ráadásul
nagy átmenõ forgalmat is
lebonyolít, ezért szükség volt
rá, hogy tavaly zúzott kõ segítségével járhatóbbá tegyük. Jó
lenne a Nap utcát pályázati
pénzbõl, a mellékutcákat pedig 1+1-es úttársulások révén
felújítani. Szükség volna a
Szélkerék utca egyirányúsítására, mert a szûk területen
különösen veszélyes a kétirányú autós közlekedés. Bár
terveztük, mégsem sikerült a
Szerb utcát újrakövezni. Az új
tervek szerint a Kovács László
utca burkolatjavításakor az
onnan elszármazó kockakövekkel meg tudjuk valósítani az elképzelést.
A fogadóórámat az elmúlt két
évben mindig megtartottam,
és továbbra is várok mindenkit. Akinek problémája, ötlete,
felvetése van, kérem, keressen
fel minden hónap utolsó péntekén délután öt és este hét
óra között a Hold Utcai Óvodában!”
Lejegyezte: B. T.

A Skanzenrõl tavasz óta a vasútfejlesztés jut a közönség eszébe,
ám ezt kiegészíti számos „kisebb” építkezés is – az intézmény
jelenleg országos átlagban is kiemelkedõen gyorsan halad elõre
útján, hogy a pályázatában foglaltakat megvalósítsa. Mint a
fõigazgatótól megtudhattuk, az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is jóval 200 ezer fölött lesz a látogatóik száma. Ezt különbözõ,
az állandó kiállítást kiegészítõ programokkal érik el, de ami
még ennél is fontosabb: politika- és egyházmentes intézményként igyekeznek mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Dr.
Cseri Miklós útravalóul így foglalta össze a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum csapatának titkát: „Minden kapcsolat lényege a korrektség. Csak úgy lehet kontaktust kialakítani az emberekkel, ha minden ígéretet betartunk”.
-t-
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Óvónéni érdemkereszttel

Szigethy Ildikó
– Úgy tûnik elsõ pillantásra,
hogy egy „született” óvónéni
ül velem szemben. Mindig ezt
szerette volna csinálni?
– Édesapám református esperes volt egy kis egervölgyi
faluban, Bükkzsércen. Magyar-történelem szakos tanár
szerettem volna lenni, de a
tanácsnál nem találták megfelelõnek az ideológiai hátteremet. Helyette Mezõkövesden ajánlottak fel nekem
képesítés nélküli óvónõi állást. Késõbb elvégeztem Sárospatakon a fõiskolát, és a
szülõfalumban voltam óvónõ.
Férjhez mentem, s a férjemet,
aki hivatásos katona volt,
Szentendrére helyezték. Így
kerültem ide 1990-ben. 2008ban pályázat útján nyertük el
a Néphagyományõrzõ Mesteróvoda címet, ami nagy erkölcsi elismerést jelent számunkra.
– Mikor alakult ki ennek az
óvodának a többitõl ennyire
eltérõ karaktere?
– Amikor a kilencvenes években a kolléganõimmel szerettünk volna módszertant
váltani, amihez szabad kezet
kaptunk, a néphagyományok
õrzését állítottuk a középpontba. Mindannyian falusi

lányok voltunk, az ország
különbözõ vidékeirõl jöttünk,
és mindannyiunk életében
nagy szerepet játszottak a
hagyományok. Így kerültünk
kapcsolatba a Papp Kornélia
által vezetett Szentendrei
Hagyományéltetõ Munkaközösséggel. Ez a munkaközösség azokat az óvónõket fogja
össze, akik a hagyományok
õrzését tûzik ki feladatul.
– Mit jelent ez a hagyományõrzés a mindennapi gyakorlatban?
– Az óvodában csak természetes anyagból készült, színes tárgyakat és bútorokat,
szõtteseket látni. Autentikus
népi használati tárgyak veszik
körül a gyerekeket, amelyeket
mi gyûjtöttünk. Számukra a
szakajtó, a csupor, a lóca nem
múzeumi tárgyak, hanem
használati eszközök. A gyerekek – de az óvónénik – ünnepi ruhája is Pest megyei
stilizált népviselet. A kicsik
ismerik a szólásokat, közmondásokat, a népi idõjóslásokat és bölcsességeket. Megtanulják a különbözõ kézmûves munkákat: agyagoznak,
fonnak, szõnek. A megszokottól eltérõen széles ecsettel,
nagy színfoltokkal festenek.
– Milyen foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a gyerekek itt az óvodában a néphagyományokkal?
– A foglalkozásokat mi kezdeményezéseknek nevezzük.
Ezek: a külsõ világ megismerése, testnevelés, énekzene, ábrázolás, mese-vers.
Azonban sosem válnak külön,
mindig benne vannak a mindennapjainkban.

– Hogyan fogadták ezt a valóban új szemléletet az érintettek?
– A gyerekekkel nem volt soha
gond, mert õk beszívják magukba mindazt, amit kapnak.
A szülõkkel kellett gyakran
harcot vívnunk, mert attól féltek, hogy a gyermekük valamibõl kimarad. A sok együtt
töltött idõ, az együttgondolkodás azonban meghozta az
eredményét. Ma már tudják,
hogy a fiuk vagy a lányuk jó
helyen van. A szülõk támogatnak minket. Nemcsak anyagilag, adójuk felajánlott 1%ával, hanem a munkájukkal is
segítenek minket, legyen szó
akár az óvoda festésérõl, akár
az udvar rendbehozataláról.
Amely szinte száz százalékban
szülõi segítséggel készült. Az
évek alatt barátságok szövõdtek, gyakran megy az egész
csoport közös almaszedésre,
dióverésre vagy kukoricatörésre.
– Ennyire gyermekbarát, ragyogó színekkel, szép tárgyakkal berendezett, kedves
feliratokkal díszített óvodát
ritkán láttam eddig. Nyugalom, kedvesség és biztonság
árad mindenünnen. Jól látom,
hogy különbözõ korú gyerekek
vannak egy csoportban?
– Valóban, nálunk vegyes életkorú csoportok vannak. Mi ezt
jobbnak tartjuk, hiszen régen
a nyolc-tízgyerekes nagycsaládokban is együtt éltek a
gyerekek. Ezt a modellt akartuk megvalósítani, így a kicsik
és a nagyok együtt vannak, s
ezáltal megtanulnak egyfajta
toleranciát. Az óvoda feladata
többek között az, hogy a

Hogyan tudnánk mi ezen a helyzeten segíteni?
Szeptember 13-án, szombaton került sor a Vasárnapi Iskola
rendezvényére Szentendrén,
amelynek keretében megnyílt
a „Hogyan tudnánk mi ezen a
helyzeten segíteni?” címû
fotókiállítás a Városháza folyosógalériáján. A tárlaton
Dancsó Géza fotómûvész képei
voltak láthatók szeptember
19-ig. A portrék és csoportképek készítésekor a mûvész
képes minden egyes gyermekarcban meglátni a csodát.
A Vasárnapi Iskola mozgalom
civil szervezõdés, amelynek
célja a határon túl élõk segítése magyarságuk megõr-

Dr. Dietz Ferenc polgármester, Dancsó Géza fotómûvész
és Benkei Ildikó, a rendezvény fõszervezõje
zésében. A határhoz közeli
településekrõl (Karcag, Debrecen, Békéscsaba, Törökszent-

miklós) indulnak tanárcsapatok szombaton reggel, hogy
délután és – igény szerint –

gyerekeket szociálisan éretté
tegye.
– A hagyományok õrzésének
autentikus helyszíne a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Mennyire kötõdnek az intézményhez?
– Nagyon szoros, mindennapos kapcsolat jött létre közöttünk. A Skanzen biztos háttér
a számunkra, erõs támaszunk.
Itt tudjuk bemutatni a gyerekeknek, hogyan éltek, hogyan dolgoztak, hogyan ünnepeltek elõdeink, s milyen
gyerekjátékok, mondókák,
kézmûvesség jellemezte az
egyes tájegységeket. A Skanzenban tartjuk gyakorta a
foglalkozásokat, minden évben itt rendezzük meg az
évzárónkat. Az Országos Hagyományõrzõ Egyesület által
rendezett Teréz-napi rendezvényen minden évben bemutató játékkal veszünk részt.
Rendszeresen vezetek itt óvodások és kisiskolások számára
múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
– Gyakran szerepel mesemondóként is a Dunaparti
Mûvelõdési Ház Mesekuckójában, a Skanzen rendezvényein, a Filibili népdalkõr
mûsoraiban.
– A Filibili, a szentendrei óvónõk együttesének alapító tagja vagyok, és gyakran mondok
népmesét a mûsorokban. Nagyon szeretem. Ezek az ízes
tájszólással mondott mesék –
nemcsak a gyerekeknek, de a
felnõtteknek is szólnak. Nagy
népszerûségnek örvendenek
az utóbbiak körében is – úgy
tûnik, hiányzik nekik a mesevilág.
Rappai Zsuzsa

vasárnap délelõtt foglalkozzanak a magyar gyermekekkel.
Nem az iskolai tanítást kívánjuk pótolni vagy kiegészíteni,
pusztán átadni valamit abból
a többletbõl, amit helyzetünknél fogva élvezhetünk:
hogy a határ innensõ oldalára
születtünk. A programban
elsõsorban magyar történelmi, irodalmi foglalkozások
szerepelnek, elsõsorban mesék és mondák, alkalmazkodva a tanulók életkorához, amelyek minden esetben kézmûves
foglalkozásokkal egészülnek
ki. Ennek tematikája is igazodik az alapgondolathoz: a
magyarság megõrzéséhez.
Tapasztalataink szerint az

25 éves a Hold
Utcai Ovi!
Ez alkalomból várunk
minden kedves volt
és jelenlegi óvodást,
minden kedves
valaha is ott dolgozott
kollégát,
október 8-án 15 órától
kezdõdõ
születésnapi délutánunkra.

Program:
Köszöntõ
Gyerekek mûsora
Megnyitjuk õszi vásárunkat
Meglepetés koncert

Helyreigazítás
Múlt heti lapszámunkban Óvodások kiállítása a PMK-ben címben jelent meg beszámoló a Nap
Háza Játszodába járó gyermekek rajzkiállítása kapcsán. A
cikkbõl nem derült ki egyértelmûen, hogy az említett intézmény nem óvoda, ami félreértésre adhat okot.
Városunkban több olyan intézmény is mûködik, amelyek a
gyerekek napközbeni felügyeletét biztosítják, s ahol különféle foglalkozásokat is tartanak.
Ezek azonban nem közoktatási
intézmények, vagyis nem nevezhetõk óvodáknak, melyeknek a feladata a törvény által
elõírt intézményes nevelés,
oktatás biztosítása.

ilyen típusú munkára nagyon
nagy szükség van, sokkal
nagyobb mértékben, mint
amire egy civil alapítvány
képes – tudtuk meg Benkei
Ildikótól, a Vasárnapi Iskola
helyi szervezõjétõl.
A mozgalom munkatársai 16
településre jutottak el a harmadik tanéve tartó munka
során. Helyi segítõik a lelkészek és a tanítók, tanárok,
a költségeket önzetlen támogatóknak köszönhetõen tudják elõteremteni. Az alapító
meghívást kapott decemberben a Sándor palotába, Sólyom
László köztársasági elnök karitatív szervezetek vezetõinek
adott fogadására.
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„A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk,
hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot.”
(Marcel Proust)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Zöld ünnepeink
szeptemberben
1. A II. világháború emléknapja
Ezen a napon emlékeznek meg a
II. világháború kitörésérõl.

8. Írástudatlanság elleni
küzdelem napja 1968. szeptember
8-tól az (alfabetizálás) nemzetközi
napja, az UNESCO kezdeményezésére ünneplik
12. Gyermekek világnapja
E napon felhívást intéznek a világ
országaihoz, hogy támogassák és
védelmezzék a gyermekek 1959.
évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait

16. Az ózonréteg védelmének
világnapja A Montreali
jegyzõkönyv aláírásának évfordulója (1987. szeptember 16-án
írta alá 46 alapító ország a magaslégköri ózonréteg védelmét szolgáló Montreali jegyzõkönyvet.
Mára 165 ország csatlakozott az
egyezményhez)

18. Takarítási világnap
1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP)
meghirdette a takarítási világnapot. Jelszava: Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!

18. Rokkantak napja
22. Autómentes Nap

1981-ben
a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar eseménysorozatának
szervezésére létrehozott bizottság
hirdette meg.
Az Európai Unió szeptember 22-re
AUTÓMENTES VILÁGNAPot hirdetett meg. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az
elavult közlekedésszervezés által
okozott súlyos környezeti és
egészségügyi problémákra. A rendezvényre elõször 1997-ben került
sor a franciaországi La Rochelleben. 2001 elején megszületett az
autómentes napról szóló Európai
Charta, melyet másodikként – az
unión kívüli országok közül
elsõként – Magyarország írt alá.

23. Nemzetközi hulladékgyûjtõ
világnap

28. Hallássérültek világnapja
A Siketek Nemzetközi Szövetsége
határozata alapján 1958 óta minden év szeptember hó utolsó
vasárnapján ünneplik.
27. A fehér kendõ napja
1993-ban a grúz nõk a maguk
eszközeivel vették fel a küzdelmet
a háború ellen: fehér kendõben
tüntettek, amely azóta a béke és a
fegyverszünet kifejezõje lett.
Magyarország 1994-ben csatlakozott a megmozduláshoz.

Eldobod vagy feldobod?

Szentendrei
tótakarítás
Szentendre Város Önkormányzata és a Project AWARE
Alapítvány a PADI búvároktatási rendszer nonprofit
szervezete szeptember 20án, 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 ta-

karított 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. 100150 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!

Játékos találmány italos dobozokra
ugusztus 3-tól mindenki kipróbálhatja Magyarország elsõ, több
nyelven elérhetõ, interaktív
és ökotudatos készségfejlesztõ közösségi portálját.
A honlap Balázs Gyula technika tanár egyedülálló találmányának, a 40 hazai iskolában már tantervben szereplõ oktatási módszernek szolgáltat látványos virtuális hátteret. Az oldal nem csak olvasnivalót kínál, hanem bemutatkozási lehetõséget is. Bárki
néhány kattintással megmutathatja a nagyvilágnak, milyen formát képes kihozni egy
közönséges alumínium sörös
vagy üdítõs italos dobozból.

Zöld hírek

A

Tíz perc alatt világossá vált
Szentendrén, hogy a nyári
szünet idején, a strandidõ
ellenére is le lehet kötni a
diákok figyelmét. Közülük
többen a Napórás házban
Balázs Gyula tanár, feltaláló
segítségével próbálták ki az
alu-go technikát, egyúttal
pedig megtekinthették a
korábban készült maketteket.
A bemutatót szervezõ, szentendrei www.alu-go.com team
részérõl Molnár Dániel ugyanitt elmondta: a magyar mellett angol és német nyelven is
elérhetõ honlap létrehozásához az a látható igény adta
az ötletet, hogy korábban az
idõben és térben széttagolt

Több méreg lehet a gyümölcsben az új
növényvédõszer-szabályozás miatt
felhasználók számára nem volt
megfelelõ on-line fórum munkájuk közzétételére, tapasztalataik megosztására egymás
között.
Az oldal létrehozásánál egyetlen cél volt: egyszerûen kezelhetõ, informatív, de játékos,
többnyelvû felület fogadja a
honlapra látogató, jellemzõen
6-18 év közötti korosztályt.
Mosoni Árpád, a Technikatanárok Országos Egyesületének alapító tagja is támogatásáról biztosította az alugo szisztémát. Szerinte ez a
játékos és olcsón megvalósítható kreatív oktatatási
program hatásos választ ad a
hazai technika tanítás sanyarú
helyzetére. Ma ugyanis egyre
kevesebb a szakképzett technikatanár, 2008-ban például
már nem is indult ilyen felsõoktatási szakképzés!
Glasz Kata éppen most ismerkedett meg a módszerrel:
„Érdekesnek tartom az ötletet… az alumínium-flakonok
szelektív gyûjtésérõl még nem
is hallottam, de ha ilyen egyszerûen és játékosan fel lehet
õket használni, érdemes lenne
külön gyûjteni... Kipróbáltam
„Gyulabá”-val a módszert, és
hajtogattam egy repülõt a testvéremnek...”
Zakar Ádám

Az Európai Uniónak azonnal módosítania kell
az egészségünket veszélyeztetõ növényvédõszer-maradékok határértékét, mert a
legutóbbi szabályozás hatására több méreg
kerülhet az élelmiszerekbe. A Levegõ Munkacsoport tiltakozik az unióban 2008. szeptember 1jétõl hatályba lépõ szabályozás ellen.
Az Európai Bizottság új szabályozása az uniós élelmiszer-elõírások harmonizációja érdekében született. Az élelmiszerekkel
szervezetünkbe jutó permetszerek mennyiségének várható
emelkedése miatt a Pesticide Action Network (PAN) Europe és
annak aktív tagszervezete, a Levegõ Munkacsoport több más
környezetvédõ civilszervezettel együttmûködve fel kíván lépni
az egészségünkre kockázatot jelentõ döntés ellen.
Pál János, a Levegõ Munkacsoport témavezetõje szerint a
bizottság döntése nem felel meg annak az elvnek, miszerint a
határértékeket a lehetõ legalacsonyabb szinten kell meghatározni. A döntés során nem vették figyelembe az egyes szermaradékok emberi egészségre gyakorolt hatásának esetleges
összegzõdését sem. A gyermekek számára a legnagyobb
egészségügyi kockázatot az alma, az õszibarack, a paprika, a
paradicsom és a szõlõ fogyasztása jelentheti – állítja a Levegõ
Munkacsoport munkatársa.
Elliott Cannell, a PAN Europe titkára elmondta, hogy az egyes
hatóanyagok új, az egész unióra érvényes határértékét az adott
esetben legengedékenyebb tagállam szabályozásának átvételével határozták meg.

Az Egészséges Városért Közalapítvány
és a Közmûvelõdési Kht. rendezvénye

PARLAGFÛ IRTÁS
Szeptember 20-án, szombaton 9 órakor a Városkapu
üzletházzal szembeni új bicikliút bejáratánál találkozunk!
Védõfelszerelést, szerszámokat és védõitalt biztosítunk!
Minden segíteni szándékozót szeretettel várunk!
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Mindennapi zöld tanácsok!
E rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden egyes döntésünkkel
és minden tevékenységünkkel valamilyen módon hatunk a környezetünkre. Azzal,
hogy mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk, hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy éppen hogyan közlekedünk, ugyanúgy árthatunk a környezetünknek
vagy kímélhetjük azt.

egkezdõdött egy újabb
tanév, és elérkezett a
könyvek füzetek, tanszerek beszerzésének az ideje.
Sajnos az iskolák és a családok nagy százaléka számára
nem elsõdleges szempont,
hogy újrapapírból készített
könyveket és füzeteket részesítsenek elõnyben, holott
ennek mind környezeti, mind
pedagógiai szempontból ki-

M

emelkedõen fontos szerepe
lenne.
Becslések szerint egy tonna
papírhulladék feldolgozása 12
öreg fát ment meg a kivágástól, továbbá 31,8 köbméter
vizet, 3 köbméter lerakóhelyet, 4,1 MW áramot és 280
liter kõolajat takarít meg – áll
a HuMusz közleményében.
Szintén az általuk készített
felmérés szerint ma egy felsõ
tagozatos diák évente kb. 11
kg papírt (füzetet, könyvet)
„fogyaszt el”, vagyis ha úgy
vesszük, az iskola egy papírhulladék-termelõ nagyüzem. Óriási mennyiségû irodai papírt, újságot, könyvet és
iskolai füzetet készítenek a
fákból kinyert cellulózból,
pedig a körfolyamatba visszavitt papírhulladékból 5-10
alkalommal újrapapír készülhetne. Fontos tényezõ az is,
hogy a hulladékpapír gyártása

a cellulózpapírhoz képest jóval
kevesebb környezetszennyezéssel jár: nincs fehérítés, a
gyártáshoz feleannyi energiára, tizedannyi friss vízre
van szükség, és huszadannyi
szennyvízterhelést okoz. A
környezetvédõk számára a
legfájóbb az újrapapír termékeknek a hiánya a magyar
iskolákból. Az iskolai akciós
papírgyûjtés vagy a néhol már
ma is állandóan mûködõ
szelektív gyûjtés tudatosítja a
gyerekekkel, hogy a hulladékpapír érték. Az újrapapír termékek megismertetése, megszerettetése, használatuk elterjesztése környezetpedagógiailag is fontos, hiszen így
kaphatna igazi értelmet az
iskolai papírgyûjtés, hisz a
gyermekek az általuk behordott hulladékot mint hasznos
terméket láthatnák viszont.
Kéri Ildikó

Palacktenger
A fotón látható PET-palack
tengerre kutyasétáltatás közben találtam. Az új bicikliúton
a tûzoltóság épületénél sétálva jól kitaposott ösvényre
bukkantam, de felfedezõ utam
végén megdöbbentõ látvány
tárult elém. A Dera-patak torkolata mûanyag italos-üvegek
temetõjévé vált. Mikor és ki
fogja felszámolni az illegális
szemétlerakót?
-sz-

JAZZTÁNC

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
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
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Olvasói levél

Túl sok volt a benzingõzbõl!
jra nagy örömmel csatlakoztam a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva rendezvényhez – kis üzletemmel, melyet az egészséges test-lélek-szellem szolgálatába állítottam, és mely
az évek óta idelátogatóktól a „nyugalom szigete” elnevezést
kapta. Igen, jó ide bejönni… de életveszélyes innen kimenni!
Járda híján ugyanis a gyalogosok és tõlem távozók egybõl az
úttestre, az autók közé lépnek (sõt, a gyerekek ráadásul jó
nagyot is ugranak).
A régóta élõ probléma – a Kucsera Ferenc utcai autósforgalom
– ezen a pénteken tetõzõdni látszott, ugyanis a Duna-korzó
lezárásának eredményeként az autók egész hétvégén sûrû,
tömött sorokban araszolgattak elõre e kedves kis belvárosi
macskaköves utcácskában, ugyanúgy, akár csak a nagykörúton!
A rendezvényre meghívtam barátaimat, akik az egészségügy
különbözõ területeinek szakértõi, hogy szolgáltatásaikkal
emeljék a rendezvény színvonalát. Az utcán, az üzletemmel
szembeni kis beugróban biztosítottam számukra helyet, de a
járókelõk sem õhozzájuk, sem az üzletbe, nem jutottak el a
sûrû autóforgalom miatt.
Csalódottságomat és a tehetetlenség miatti dühömet a hétfõ
reggeli hajmosás csak fokozta: a koromfekete lé és a napokig
tartó kaparó-szúró fájdalom a torkomban megijesztett… túl
sok volt a benzingõzbõl!
Biztos vagyok abban, hogy a Kucsera Ferenc utca autósforgalmának a beszüntetése az egész belvárost érintõ összetett
probléma. Azoknak, akik itt dolgoznak, laknak, és nap mint nap
közlekednek, a jelen állapot évek óta sok bosszúságot és
kellemetlenséget okoz. Rengeteg kérelem, javaslat, aláírás és
különbözõ kezdeményezések történtek már az ügy érdekében,
mindeddig sikertelenül. Én mégis bízom benne, hogy egyszer
ez tényleg megvalósul.
Bízom benne, hogy egyszer a mi utcánk is élhetõ utca lesz,
szép virágokkal, fákkal, kúttal, padokkal, és sétálgató, mosolygó
emberekkel!
Szeretem Szentendrét.
A Szeret-Lak angyali ajándékbolt tulajdonosa

Ú

Az Egészséges Városért Közalapítvány, a Közmûvelõdési Kht.
és az ÁNTSZ támogatásával

LAKOSSÁGI ALLERGIA FÓRUM
szeptember 26-án, pénteken 14-17 óráig
a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.)
• allergia szûrés, Prick test (dr. Zsigmondi Györgyi)
• légzésfunkciós vizsgálat (dr. Nagy Emília)
• tanácsadás (dr. Kovács Tibor, dr. Tamás Györgyi)
• folyamatosan homeopátiás tanácsadás
Elõadások:
14 óra Bõrgyógyászati allergológiai kórképek (dr. Bakos Bea)
14.40 óra Szénanátha (dr. Gaál Andrea)
15.30 óra Asztma-allergia (dr. Kósa Lajos)
16.20 légzési gyógytorna (Seregély Gabriella)
Parlagfû kiállítás • Pest Megyei ÁNTSZ - Lukáts Ágnes
Gyerekrajz kiállítás • Sóbarlang, levegõtisztítók
Nemcsak gyerekeket, felnõtteket is várunk!

Természetjárás – szeptember 27. szombat
Dobogókõ - Sikárosi-rét - Schubert-forrás Pilisszentlászló. Túra hossza: kb. 10 km.
Találkozás a Szentendre HÉV-állomáson 9.05-kor vagy Pomáz
autóbuszállomáson 9.15-kor. Érkezés: Szentendre autóbuszállomásra busszal Pilisszentlászló felõl 16.10-kor.

8 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

AUTÓMENTES
NAP
Szentendre, szeptember 22. hétfõ
A rendezvények helyszínei: Duna-korzó, kerékpárutak
(esõ esetén: DMH, Barlang)
9 órától este 8-ig autós forgalom elõl lezárva a Gõzhajó
és a Bolgár u. között a Duna-korzó
A rendezvény védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester
Egész nap: használt bringa börze, elhozhatod és lecserélheted régi bringádat, 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 u., Dumtsa u, Péter Pál u.
10.00 - 11.30 Óvodásoknak, alsósoknak „hulladékos”
vetélkedõ
Aszfaltrajz-verseny - téma: „Hogyan közlekedem a városban?”
„Mi van a talpam alatt?” - élményösvény, autómentes
feladatok
Volán busz 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 - 13.00 Mûsor kisiskolás, óvodás néptánc elõadás:
Sütõ Melinda
13.00 - 14.30 Iskolák csapatai ügyességi, távolsági
kerékpáros vetélkedõje a patak mentén, kerékpárútjainkon,
várjuk egyének, csapatok jelentkezését a helyszínen,
Indulás, cél: Duna-korzó, DMH, Autómentes feladatok, totó
14.00 - 15.00 Rendõrség - KRESZ-vetélkedõ, Paradicsom
Klub ügyességi verseny
14.30 - 15.00 Érdekes nem motoros közlekedési eszközök
(tandem, riksa, fekvõ bringa, roller stb.) felvonulása
15.00 Eredményhirdetés a helyszínen
15.45 - 16.15 Csónakok dunai felvonulása - Presto Sport
Egyesület
16.30 - 17.00 Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK bemutatója
16.30 - 18.00 Elõadások, beszélgetések: Élõ táj,
Paradicsom Klub, HÓD HTE, Szalamandra Egyesület,
Hidegkuti Gergely képviselõ
18.00 - 18.20 Kerékpáros bemutató, CRITICAL MASS
18.30 - 19.00 FILUTKY koncert
Szervezõk: Szentendre Város Önkormányzata környezetvédelmi referens, Bükkös Partiak Baráti Köre Egyesület,
Élõ Táj Egyesület, Zakar Ágnes (20-967-6820), Dukay
Krisztina Nóra (30-439-1476), Dukay Igor.
Partnerek, segítõ egyesületek: Egészséges Városért Közalapítvány, HÓD Honismereti Túraegylet, Paradicsom Klub,
Szalamandra Egyesület, 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, dr. Pázmány Annamária.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A Kulturális Örökség
Napjai
szeptember 20-21.
„KALANDTÚRA” A PAJOR-HÁZBAN,
A PINCÉTÕL A PADLÁSIG
(a Földhivatal volt épületében, a Pest megyei
Múzeumok Igazgatóság leendõ székházában,
Kossuth Lajos u. 5.)
Húsz éve született meg a
gondolat Franciaországban:
minden év meghatározott
napjain nyíljanak meg olyan
épületek kapui is az érdeklõdõk elõtt, amelyek egyébként egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan
látogathatók. Az ötlet megtetszett az Európa
Tanácsnak, és mára már Európa 48 országában
rendezik meg az ingyenes épületlátogató
hétvégét. Magyarország több mint egy évtizede
csatlakozott a kezdeményezéshez, s így lett
minden év szeptemberének harmadik hétvégéje az örökségvédelem ünnepe.

Vajon ki láthatta ennek az épületnek minden
helyiségét? Hiszen míg Földhivatal volt, csak
azokban a szobákban járhattunk, ahol ügyeket
intéztünk. Ameddig az AGY Iskola mûködött
ott, csak a földszinti, szép boltíves termek
voltak nyitva, s az alatt az egy év alatt, míg a
Rendõrség vendégeskedett az épületben, sokan
csak végszükségbõl (vagy esetleg kényszerbõl)
léptek be kapuján.
Most elõször – és valószínûleg utoljára –
járhatjuk be a gyönyörû, de erõsen lepusztult
mûemlék jellegû épület összes termeit: a teljes
felújítás után – remélhetõen 2010-re – a Pajorház ismét régi fényében tündöklik, mint a
megyei múzeumigazgatóság új székháza, mely
a Ferenczy család gyûjteményét és a szentendrei képzõmûvészet történetét bemutató állandó
kiállításoknak is otthont fog adni.
A tetõszerkezet könnyezõ gomba fertõzöttsége
miatt a túrára vállalkozók lábzsákot kapnak!
A látogatás díjtalan.
Vezetõ: Alföldiné Petényi Zsuzsa, Szentendre
fõépítésze.
Idõpontok: szeptember 20-án, szombaton
14-tõl 16 óráig, és 21-én, vasárnap 14-tõl
16 óráig.

FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕ
TANFOLYAM

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM FELVÉTELT
HIRDET A 2009/2010-ES TANÉVRE

A Szentendrei Református Gimnázium középiskolai felvételi
elõkészítõ tanfolyamot hirdet a
most nyolcadik osztályba járó
általános iskolás tanulóknak magyar nyelv és irodalomból, illetve
matematikából, valamint a most
negyedik osztályba járó általános
iskolás diákoknak matematikából.
A tanfolyam célja, hogy a diákok:
• felmérjék tudásukat az azonos
korú, de más intézményekbõl
érkezõ társaik körében
• elsajátítsák a felvételire való
önálló felkészülés módszereit
• megismerkedjenek a középiskolás követelményekkel
• próbatesztek megoldásával
felkészüljenek az elõttük álló
felvételi vizsgára
Helye: Szentendrei Református
Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel.: 06-26-302-595.
Ideje: november 8-tól szombat
délelõttönként, 8 alkalommal

Jelentkezhetnek mindazok a keresztény diákok, akik jelenleg
az általános iskola 4. illetve 8. évfolyamába járnak és tanulmányaikat jövõre nyolcosztályos vagy négyosztályos gimnáziumban, illetve nyelvi elõkészítõ osztályban szeretnék folytatni.
Jelentkezési lapok a gimnázium portáján kaphatók (Áprily
tér 5.)
Beadási határidõ: december 5.
Részletes információt az iskolában lehet kapni Csikai Attilánétól
személyesen 8–16 óráig vagy telefonon 06-26-302-595, 06-26505-257

Órabeosztás:
Nagyoknak:
8.00 - 8.45 magyar
8.55 - 9.40 magyar
10.00 - 10.45 matematika
10.55 - 11.40 matematika
Kicsiknek
8.00 - 8.45 matematika
8.55 - 9.45 matematika
Felkészítõ tanárok:
Kun Csabáné Kovalik Judit (magyar nyelv és irodalom)
Földi János (matematika)
Földiné Koczor Tünde (matematika)
A tanfolyam díja:
Nagyoknak: 12 000 Ft (32 óra)
Kicsiknek: 6000 Ft (16 óra)
Befizetés módja: az iskola pénztárába készpénzben alapítványi
hozzájárulásként (adószám szükséges)

kultúra 9
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Centenáriumi kiállítás a MûvészetMalomban
Folytatás az 1. oldalról
S lám, már társa sincs köztünk,
néhány nappal Korniss – mily
szomorú tény – elsõ igazán
nagyszabású szentendrei kiállítása elõtt, hosszú szenvedés
után elhunyt, már nem ünnepelhetett velünk.
Különleges élményben részesültek mindazok, akik szeptember 13-án részt vettek
Korniss Dezsõ gyûjteményes
kiállításának megnyitásán. Az
ilyen nagyszabású események
legtöbbször állandó forgatókönyv szerint zajlanak: köszöntõk, megnyitóbeszéd, s
valami kis társmûvészet, legtöbbször zene.
Az elsõ meglepetés a Pest
Megye Önkormányzatát képviselõ Török Czene István részérõl érte a hallgatóságot, aki –
amellett, hogy az Oktatási,
Mûvelõdési és Mûemlékvédelmi Bizottság alelnöke –
maga is festõmûvész, s így
hivatalos köszöntõje a szokásosnál személyesebbé vált.
Rövid elemzése végén egy
finom részletre hívta fel a hallgatóság figyelmét: „Szimbólumértékû a legkülönfélébb
kompozíciókban fel-felbukkanó, trillázó sárga madár. Megbújik a Szentendrei motívumban, néhány arcképen és csendéletben – a MûvészetMalom
földszinti nagytermétõl egészen a felsõ szintig. Ebben az
apró motívumban benne van a
Korniss alaptermészetére jellemzõ életszeretet, a harmónia
iránti vágy, az örök emberi értékek és humánum tisztelete,
és nem utolsósorban a zenei
kultúra szeretete, legyen az népzene vagy Bartók muzsikája.”
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre
város polgármestere köszöntõjében a mûvészet tükörmivoltára utalt: A mûvészet a
legmélyebb valóságot akarja
kifejezni az élet szépségeivel
és árnyoldalaival együtt. A mai
napon élményekkel gazdagodunk, és egyben tapasztalunk is.
Az „élmény” olyasvalami, amit
lejegyezhetsz a noteszodba,
vagy lefényképezhetsz, aztán
betehetsz egy albumba. A
„tapasztalás” azonban magának a csodának az érzékelése.
A polgármester úr is – Korniss
önvallomása részletével –
megidézte Bartók szellemét:
„Ha megkérdeznék, hogy mit
akarok, hogy mit akar ez a
mûvészet, akkor két óriás
nevével kell válaszolnom: Bar-

tók és Picasso. Egyik a zenében,
másik a festészetben valósítja
meg a népi, a humánum és az
európaiság egységét.”
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató köszöntõjében a mai érdemek
hangsúlyozása helyett az elõdök elõtt tisztelgett, megköszönve mindazokat az erõfeszítéseket, melyekkel Kornisst bizony a saját korában
mellõzõ hivatalos mûvészetpolitikával szemben valódi
érdeme szerint ismerték el.
Kovalovszky Márta és Kovács
Péter mûvészettörténészek
(Székesfehérvár) és Kovács
Ákos múzeumigazgató (Hatvan) mellett kiemelte Mucsi
Andrást, a Ferenczy Múzeum
hajdani mûvészettörténészét,
„akinek nemcsak több helyi
Korniss-kiállítás megvalósítását köszönthették azok, akik
látták, hanem azt is, hogy az a
remekmû, amely elõtt most
állunk, az a bizonyos Tücsöklakodalom, a szentendrei múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébe került.”
Ezután lépett a mikrofonhoz a
megnyitó díszvendége, Kocsis
Zoltán zongoramûvész. Gondolataival – mint ahogy azt
reméltük is – Korniss festészetének szavakon túli értelmezésére vállalkozott: „Ezeket
az alkotásokat nem analizálni,
hanem látni, érzékelni, ha úgy
tetszik, ízlelgetni kell, hogy
egyáltalán esélyünk legyen
eljutni oda, ahová a verbalizmus sohasem vezetne el. Ha
csak felületesen tekintjük át a
XX. század ágyán eléggé arányosan elnyújtózó életmûvet,
amely már a kezdeti, kísérletezõ periódusban is messze
érdekesebb, mint megannyi
más mester érett korszaka, s
amely kiteljesedésében is a
lehetõ legmesszebb áll mindenfajta stiláris elmerevedéstõl,
Bartók örökérvényû mondására
asszociálhatunk, mely szerint
az élõlény természetéhez tar-

tozik az örök változékonyság”.
Kocsis Zoltán természetszerûen veszi észre Korniss életmûvében a kor, valamint a
mûvész és mûvészete ellentmondásait: „Mûvészi igazság
létezhet többféle is, felelõsen
azonban csak egyvalamivel – a
100 százalékig sajátjával –
léphet az alkotó a szélesebb
nyilvánosság, nem utolsósorban az utókor színe elé. Ez persze egyáltalán nem kérdés
bizonyos nagyságrenden felül.
De mit tegyünk, ha e nagyságrendnek nem csupán felsõ, de
alsó határát is idõrõl-idõre
megpróbálják átrajzolni az
avatatlanok, irigyek, az alázatot hírbõl sem ismerõk, a
csupán bírálni tudó tétlenek?
Akiket nyilván zavar, hogy
Korniss Dezsõ – mint minden
igazán széles látókörû szellem
– polihisztor volt a szó legnemesebb értelmében. Mert gyaníthatóan nem csupán életének
alakulása tette sokoldalúvá, a
mindenre kiterjedõ érdeklõdés
ott van a legkorábbi mûvészi
iniciatíváiban is. Stílusfejlõdése, mûvészi kifejezésmódjának alakulása egyértelmû
bizonyíték arra, hogy a saját
egyéniség megtalálásának esélye egyáltalán nem függ a tradíciófelrúgás merészségétõl. Éppen ellenkezõleg: hogy a világban megtaláljuk a helyünket,
ahhoz nem lehet nem tudomást
vennünk magáról a világról,
amely körülvesz bennünket. A
hagyományokat be lehet építeni, túl lehet rajtuk lépni, de
negligálni azokat lehetetlen.”
Kocsis végezetül egy szimbolikusnak is tekinthetõ idõbeli
egyezésre hívta fel figyelmünket: „Talán véletlen egybeesés,
talán jelkép, hogy e sorok írója
épp abban az esztendõben,
1975-ben rögzítette elsõ ízben
Bartók: Allegro barbaro címû
darabját, amikor Korniss Dezsõ
élete egyik fõmûvét, a hasonló
címû monumentális összegzését megalkotta.”

A mûvész ekkor a zongorához
lépett, s felhangzottak az
Allegro barbaro monumentális
hangjai, melyet lenyûgözõ virtuozitással, hol elementáris
erõvel, hol lírai elemekkel
gazdagítva saját értelmezésében adott elõ Kocsis Zoltán.
S a megnyitó után a kiállításban nézelõdve – ugyanúgy,
ahogy Kolozsváry Marianna
zárszavában a család egyik
Korniss-képét bámuló kisfiát
idézte – tovább hallottuk a
ZENÉT.
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Szentendrei
Kulturális Kht. példamutató
együttmûködése s a két mûvészettörténész kurátor, Bodonyi
Emõke és Kolozsváry Marianna
heroikus munkája eredményeként több mint 400 Korniss
kép látható ezen a tárlaton,
melyek segítségével az egész
életmû, annak minden korszaka áttekinthetõ. A rendezés
telitalálat, mintha a MûvészetMalom összes termeit
azért építették volna éppen
ekkora méretûekre, hogy
mindegyik befogadhassa a
Mester valamelyik korszakát.
Krizbainé Szabó Éva
A kiállítás november 16-ig,
naponta 10-18 óráig látogatható.

KIÁLLÍTÁSOK
A MÛVÉSZETMALOMBAN
Szentendre,
Bogdányi u. 32.
tel.: 26/301-701,
www.muveszetmalom.hu
nyitva: minden nap
10-18 óráig
Október 26-ig
(félkész épület)

KÖLTÉSZET ÉS ZENE
Szeptember 26-án 19 órakor
Budapesten, a Symbol Galériában Kovács-Cohner Róbert
kortárs magyar költõ, valamint Vedres Csaba és a Kairosz
kvartett közös elõadóestet
tartanak.
SZENTENDREI KÉPEK
Végh Károly fotókiállítása
szeptember 22-én, hétfõn 17
órakor nyílik a Városház Galériában (Városház tér 3.).
Megnyitja Perjéssy Barnabás,
közremûködnek a Vujicsics és
a Söndörgõ együttes tagjai. A
kiállítás megtekinthetõ október 15-ig.
KERTESZ.FREEBLOG.HU
A Pest Megyei Könyvtár olvasótermében (Szentendre,
Pátriárka u. 7.) Kertész Péter
Pulitzer-emlékdíjas újságíró
kertesz.freeblog.hu
címû
könyvének bemutatójára kerül sor szeptember 25-én,
csütörtökön 19 órától. A könyvet bemutatja és a szerzõvel
beszélget dr. Iványi Gábor
lelkész, rektor Az est közremûködõi: Nemesházi Beatrix
és Kertész Endre csellómûvész.
FOTÓK A FALUHÁZBAN
A leányfalui Faluházban szeptember 27-én, szombaton 18
órakor Aknay Tibor fotómûvész kiállítása nyílik meg. A
kiállítás megtekinthetõ október 15-ig a Faluház programjaihoz igazodva.
ÖTÓRAI TEA
A szentednrei Helyõrségi Klub
Ezüstfény együttesének „Mediterrán“ csoportja új évadot
kezd szeptember 25-én, csütörtökön 17 órakor a Helyõrségi Klubban (Dózsa Gy. út).
Válogatás sok évtized magyar
és világslágereibõl. Asztalfoglalás: 26/311-477

PONYVA
27 mûvész ponyvákra készült
alkotásai. A Textil és
Textilruházati Ipartörténeti
Múzeum és a MûvészetMalom
(Szentendrei Kulturális Kht.)
közös kiállítása
Október 26-ig
(udvar)

EGYTÕL EGYIG –
11 fiatal szobrász a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem
11 évébõl 1994-2004
November 16-ig

KORNISS DEZSÕ
(1908-1984) gyûjteményes
kiállítása

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

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

Gyógyvizes hõfogyasztás. Tel. (26) 300-419.
Visszahívjuk!

Koloniál szobabútorok és kiegészítõk, bronzlámpák költözés miatt sürgõsen eladók + egy
barokk stílusú hálószoba bútor. Tel. (26) 392124, 06-30-630-6997.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású), 110
cm magas, 320 cm széles, 120 cm mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26) 312-657.
Trabant 1,1 U Combi 1990. X. havi, friss mûszakival, 2010-ig, kevés kilométerrel, jó állapotban eladó. Tel. 06-30-203-9193.

ÁLLÁS
Nagyvállalat szentendrei telephelyére
iroda-takarítói és parkgondozói munkakörbe, heti 40 órás munkarendbe,
munkatársakat keres. Érdeklõdni a (26)
500-153 telefonszámon.
Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.
A Templomdombi Általános Iskola (2000
Szentendre, Alkotmány u. 12.) tanítót, részmunkaidõs rendszergazdát és óraadó kémiatanárt keres. További információ a helyszínen és a (26) 300-556-os telefonszámon.
Bodor Major (Tahitótfalu) Kemencés Csárdába
várjuk alkalmanként, részmunkaidõs vagy
állandó munkatársak jelentkezését, szakács,
felszolgáló, panzióba szobalány, takarító,
mosogató, konyhai kisegítõ munkakör betöltéséhez. Tel. 06-30-544-2233.
Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség nyílt
állandó munkahelyre a 25 éve folyamatosan üzemelõ Rab Ráby vendéglõmbe.
Tel. 06-20-980-9274.
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
Szentendrei Galériánkba iparmûvészeti tárgyak értékesítésére angolul társalgási szinten beszélõ munkatársat keresünk. Tel. 0630-966-5855.
Agilis reklámszervezõt keres a P'art Mozi. Tel.
06-20-823-2658.
Jól mûködõ bio-kereskedés keres szentendrei
üzletébe munkatársat. Ha Ön szeret és tud
termékeket eladni, nem riad vissza a fizikai
munkától, rendelkezik alapfokú számítógépes
felhasználói ismeretekkel, és precízen dolgozik, Ön a mi emberünk. Bio- és gyógyhatású
termékek ismerete és kereskedelmi tapasztalat elõnyt jelent. Fényképes önéletrajzát küldje postán a 2000 Szentendre Pf. 284 címre
vagy e-mailen a csiby@biopiackft.hu-ra.

ÁLLÁST KERES
Bébiszitter több éves gyakorlattal, referenciával állást keres (óvodai dajkaállás is). Tel.
06-30-539-6263.
Fogászati asszisztens Szentendrén és
környékén állást keres. Tel. 06-20-424-6945.
50-es nagymama délután 4-tõl gyerekfelügyeletet, gyermekszállítást uszodába, tornára, különórára vállal. Tel. 06-20-391-1373.

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.

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

ÁLLAT

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

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

EGÉSZSÉG

OKTATÁS
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. Óra alatt gyermekfelügyelet megoldható
Tel. 06-70-527-3879.
Egyetemi tanár angol tanítást vállal, minden
szinten. Tel. 06-70-531-8459.

rûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-395-7957.
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.
Idõs néni vagy bácsi ellátását vállalom
életjáradéki szerzõdéssel, nem ottlakással,
Szentendrétõl - Esztergomig. Tel. (26) 392124, 06-30-630-6997.

KIADÓ LAKÁS

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

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

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

Eladó Szentendrén egy 420 nöl-es, panorámás, külterületi telek. Irányár: 2,8 millió
forint. Tel. 06-30-231-3860.

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

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

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

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

Belvárosi, különbejáratú lakás egy fõ
részére kiadó. Tel. 06-20-250-1638.

Kõ munkák kivitelezését vállaljuk, kerítések,
támfalak, díszkapuk, gépkocsi beállók hagyományos és ragasztott kõvel. Tel. 06-20-9860504.

Tahiban 3 szintes sorházi lakás eladó. Tel.
06-20-412-6367.

Angol tanítás Szentendrén. Kezdõknek, haladóknak nyelvvizsgáig, továbbá kiemelten
oktatom az élõbeszédet és az üzleti nyelvet.
Tel. 06-30-922-6238.

Budakalászon 3 szobás, szeparált házrész
kiadó. Tel. 06-30-855-5035.

Eladó a Vasvári lakótelepen, I. emeleti, 60
nm-es, nappali + 2 hálószobás, igényesen
felújított lakás. (Új külsõ, belsõ nyílászárók,
fürdõszoba, WC, járólapok, parketta, radiátorok.) Csöndes környék, szép panoráma, nem
panel. Irányár: 18 millió forint. Tel. (26) 316553, 06-20-972-1928.

Matematikaoktatást, korrepetálást vállalok.
Tel. 06-20-454-6672.

Pedikûr, otthonában is. Tel. (26) 317-792.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.

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

Szentendrén 2 szobás, 52 nm-es, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás eladó. Tel. 06-20-3107296, 06-20-205-5826.

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

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

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.

Fiatal diplomás angoltanár külföldi gyakorlattal, felzárkóztatást, nyelvvizsga-, érettségi-felkészítést vállal minden szinten,
utolérhetetlen áron, a HÉV-végállomásnál.
Tel. 06-70-258-5712.

Kiadó Budakalászon 1 szoba összkomfort. Tel.
06-30-855-5035.

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.
Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, nõnek. Tel. 0670-389-2139, 06-70-367-2645.
Szoba kiadó. 06-30-949-6456.
Diákoknak, minden rezsivel, napi 1000 forintért, szoba kiadó. Tel. (26) 313-114.
50 nm-es, bútorozott lakás, új állapotban,
nagy terasszal, háztartási gépekkel a Dunakorzón kiadó. Ára: 70 000 Ft+rezsi. Tel. 0630-625-3050. Garázs megoldható.

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

Kiadó Szentendrén BELVÁROSBAN zöldövezeti, kertes családi ház 110 nm-es felsõ
szintje novembertõl. Tel. (26) 316-428, 0620-393-3652.
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.
Október 15-tõl kiadó Szentendrén, a Bükkös
patakhoz közel, 130 nm-es, felújított sorházi
lakás, garázzsal. Tel. 06-70-336-5530.
Pismányban a buszfordulónál 49 nm-es,
panorámás, igényes családi ház 60 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-995-1832.

LAKÁS, INGATLAN

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

Pomázon a Szelistye lakóparkban 60%-os
készültségû családi ház, tulajdonostól eladó.
Ár: 42 millió Ft. Tel. 06-20-368-5806.
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Füzesparkban elsõ emeleti, 56 nm-es, teraszos, egyedi fûtésû lakás 15.5 millió forintért eladó. Tel. 06-30-670-2894.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel.
Tel. 06-30-330-0554.
Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vállal.
Tel. 06-70-334-5717.

Matematika, fizikatanítást általános, közép
és fõiskolai szinten vállalok. (Házhoz megyek.) Tel. 06-30-347-8843.
Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-389-2250
Laár Balázs.

SPORT
Hastánc kedd - csütörtök - vasárnap 18-20
órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792. Visszahívjuk!
TENISZ! Mûfüves teniszpálya a Duna-korzón
bérelhetõ. Tel. (26) 500-478, 06-20-9212266.

Szakszerû kertgondozást, házkörüli munkát
vállalok. Tel. 06-70-227-6749.
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.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Kõmûves és mindennemû fa-munkák végzését
vállaljuk, kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
Iskolakezdési utalványait - Sodexho
Pass, Ticket, Cadhoc - még beválthatja
nálunk! 2009. évi asztali és fali naptárak,
határidõnaplók már nagy választékban
kaphatók. Papír- és Nyomtatványbolt a
Ferences gimnázium mellett, Fulko deák
utca 16.

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

SZOLGÁLTATÁS

Szentendre óvárosában 16 nm-es + 25 nm-es
pince üzlethelyiség eladó esetleg kiadó. Tel.
06-30-203-9193.

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.

Szentendrén a belvárosban kiadó kozmetika
céljára egy 36 nm-es üzlethelyiség, saját
öltözõvel, WC-vel. Tel. 06-30-931-3936.

Szentendrén Kálváriánál 400 nm-es telken,
152 nm-es, nappalis, 3 szobás, 2 fürdõszobás
ikerház eladó. Szoc.pol. igénybe vehetõ. Tel.
06-20-967-0689.

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 0630-493-1553.

Belvárosban, mûvésztelep közelében, kis
lakóház, plusz mûterem, plusz különálló
vendégszoba, szuterénnel, romantikus, diszkrét belsõkerttel 35 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Vasalást, gyermekfelügyeletet, idõsek ellátását vállalja gyakorlott, megbízható, leinformálható fiatalasszony Szentendrén és
környékén. Tel. 06-70-704-1152.

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.

Adósságmenedzser. Tel. 06-30-949-6456.
Hitel S.O.S.

Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es mûhely,
raktár, 200 nm-es iroda, 2 000 nm-es szabad
terület kiadó, részletekben is eladó. Új
bõvítési lehetõség 600 nm. Tel. 06-70-9440859.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-,
szélvédõ javítás Szentendre Elõd utca 2., Tel.
06-20-398-5592.
A kiskópé gyermekfelügyelet várja jelentkezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve ovisze-

Gazdikeresõ
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
Akkreditált felnõttoktatási intézmény

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.

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

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
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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 19. péntek
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
Szeptember 20. 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 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland
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Az én Caminom

magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
Szeptember 23. kedd
18.15 BAHRTALO! - színes magyar
játékfilm, 80 perc, 2008 (12)
rendezte: Lakatos Róbert
20.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
Szeptember 24. 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
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Szeptember 21. vasárnap
14.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 90
perc, 2007 rendezte: Steve Hickner,
Simon J. Smith
16.30 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland

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
Október 3. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása
Október 10. péntek 18 óra
MI TÖRTÉNIK VELÜNK, MIT
KEZDJÜNK MAGUNKKAL ?
Varga István mérnök-közgazdász
elõadása
Október 17. péntek 18 óra
TÖRTÉNELMI KOROK
ÉS TÖRTÉNELMI NÉPEK
A DUNAKANYARBAN
Lánszky Imre ökológus elõadása

Szeptember 22. hétfõ
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes

Az elõadások nyilvánosak, belépõdíj
nincs

egy történet, egy legenda
és egy kis építészet

A Dunakanyar Foltvarró Kör
tagjai szeretettel várnak mindenkit szeptember 27-én,
szombaton délelõtt 11 órakor a Barcsay Jenõ Általános
Iskola (Kálvária út 18.) koncerttermébe bemutatkozó kiállításuk megnyitójára. A kiállítást megnyitja Ercsényi Judit
tanár, foltvarró. Közremûködnek a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola növendékei, Széles
Izabella énekes.
A kiállító foltvarrók: Bánfalvi
Kati, Bodnár Irén, Czikora Vali,
Demeter Zsuzsanna, Helyes
Kati, Knirsch Györgyi, Kosztolányi Edit, Rinkács Kati, Széles
Katalin, Víg Kati, Bihari Zsóka
céhmester, a foltvarró kör
vezetõje, Szabó J. Panni céhmester, vendég kiállító.
A kiállítás megtekinthetõ október 4-ig.

Nyitrai Ákos és Ládi László
útibeszámolója a Dalmát
Kávézóban
(Bartók B. u. - Iskola u. sarok)
Szeptember 30. kedd 19 óra
UTUNK SANTIAGO DE
COMPOSTELLÁBA
33 nap meséje személyes
történetekkel
Október 14. kedd 19 óra
ZARÁNDOKLÁS A FRANCIA
ÚTON
Legenda történeti-kulturális
háttérrel
Október 28. kedd 19 óra
Házak, templomok, városok
az út mentén

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

A Gondolat Televízió minden héten,
pénteken 18 órától új adással várja
kedves nézõit. Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Új portré sorozatunkban pedig itt élõ
mûvészeket, sportolókat, ifjú tehetségeket mutatunk be.
Nézzenek minket!
Szeptember 19.
Hétközben:
• Dr. Dietz Ferenc és Bornemissza
Miklós beszámolója egy negyedmilliárdos beruházásról
• Lakossági fórum
• Nyílt nap a Megyeri hídon
• Aquavity
• Korniss Dezsõ kiállítása
Hétközben-Téma
• Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottság beszámolója
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
• Biztonsági zóna 13/17
• Szivárvány sztármagazin: Balázs Pali
• Testületi ülés II. rész

Köszönjük az 1%-ot!

Meghitt ünnepség
A Szentendre Izbégi Baráti
Kör Egyesület ismét megrendezte Mária-napi ünnepségét
a László-telep határában. A
baráti kör által 1992-ben
felújított, és dr. Kiss György
plébános által felszentelt
Mária-szobor fülkénél minden
évben meghitt ünnepségre kerül sor. Szeptember 14-én Fajcsák
Tibor izbégi plébános celebrálta sok Mária énekkel és imádsággal az ünnepséget mintegy 50 résztvevõ elõtt. Örömmel láttuk
az égiek által biztosított jó idõn kívül, hogy minden évben
egyre többen jönnek el az izbégiek és város más részérõl e
kedves helyre együtt ünnepelni.
Maholányi Pál a baráti kör elnöke

Óvodánk munkáját a Hétszínvirág
Alapítvány segíti. Sokan hozzájárultak adójuk 1%-ával ahhoz,
hogy óvodásainknak az udvara
fajátékokat tudjunk telepíteni.
Köszönjük a támogatást.
Számlaszámunk:
6470 0076 - 100 18 118
Hétszínvirág Óvoda
Szentendre, Pannónia út 40.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
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!

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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Ismét
Sport-Expo

Ezt nekünk
találták ki!

Szeptember 20-án, szombaton Szentendre Város Önkormányzatának szervezésében
ismét megrendezik a térség
sportegyesületeit egy helyen,
egy idõben bemutató és népszerûsítõ Sport-Expo Szentendrén, melynek célja, hogy
a gyerekeknek és szüleiknek
segítséget nyújtson a sportkínálat áttekintésében. A jelenlévõ edzõk, sportvezetõk
elbeszélgethetnek az érdeklõdõkkel, ismertethetik a
sportágat, az edzéseket vagy
a versenyzés lehetõségeit, így
a gyerekek könnyebben megtalálhatják a nekik tetszõ
sportot. A helyszínen megrendezésre kerülõ bemutató
mérkõzéseken szurkolhatnak
a barátaiknak, osztálytársaiknak, megérezhetik a versenyzés hangulatát!
További felvilágosítást a
www.szentendre.hu
honlapon vagy az 503-350-es
telefonszámon kaphatnak.

A múlt szombaton megmutatta a Pilisi-Dunakanyar, hogy
mit jelent az igazi összefogás.
Útjára indult ugyanis a
szervezõk által Dunakanyar
Aquavity-nek elnevezett kalandos sportfesztivál, melybõl a térség települései, mint
vendégváró kikötõk, míg a
helybéliek, mint vetélkedõ
felek vették ki a részüket.
A kincskeresõ kalandtúrán
száz hajóban, hét kikötõt
érintve, mintegy fél ezren
vetélkedtek, a szentendrei
sportfesztiválon pedig több
mint ezren gyûjtögették az
aranytallérokat.
A kikötõgazdák áldozatos
munkával készültek a vendégek fogadására. Visegrádon
Bártfai Ildikó vezetésével íjászat, Kisorosziban Balázs Tamás szervezésében népzene
és ének, Dunabogdányban
Tóth László irányításával sváb
tánc, Tahitótfalun Mengyi
Gábor segítségével lovaspróba várt a flottillákra. Leányfalun Ottné Kovács Ildikó és
csapata „jegesmedve vadászatot" rendezett, Szigetmo-

Minden érdeklõdõt, valamint
szentendrei és térségi sportegyesületet szeretettel várnak!

Oviolimpia
szeptember 27. szombat
10 óra, Postás-strand
Szeretettel várják a szervezõk az óvodásokat és
szüleiket a sportversenyre.
Az óvodai sorváltóra 10
óvodás és 2 szülõ (apuka,
anyuka) összetételû csapattal lehet nevezni. A
feladatokat mindig hat
óvodás és a két szülõ hajtja végre (a cserére a versenyszámok között van lehetõség). Az elmúlt évek
hagyományaitól eltérõen
nem egyéni versenyszámokban versenyeznek az
óvodások, hanem minden
résztvevõ egy kis lapocskát
kap, amelybe a versenybírók matricákat ragasztanak be az eredménytõl
függõen. A verseny végén
a lapocskát lehet díjakra
beváltani.
Regisztráció 9.10-tõl, a
részvétel ingyenes.
További információ:
(26) 319-099, 06-20-4443160.

nostoron Kovács Attila és a falu
apraja-nagyja szüreti mulatságot tartott, míg végül
Szentendrén Medveczki Imre
vízi-szlalom pályát készített a
kalandtúra résztvevõinek.
Este Mozart gyönyörû muzsikájával, az ESZ-Dúr kürtverseny hangjaival kezdõdött a
Dunakanyar Aquavity fénypontja, a díjátadási ceremónia. A díjakat az esemény
fõvédnöke, dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere, a
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke, és
az esemény díszvendége,
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Hüttner Csaba négyszeres kenus világbajnok adta át.
A flottillakapitányok szavazata alapján a legkiválóbb vendégváró kikötõ díját Dunabogdány érdemelte ki.
A legjobb sárkányhajónak járó
különdíjat az 1-es számú csobánkai sárkányhajó kapta, a
kapitány Kajtor János volt.
A kikötõgazdák és a játékmesterek szavazata alapján a
legjobb öltözékért járó serleget
a szentendrei Presto egyesület
csapata, a Kalózok flottilla
érdemelte ki. A flottilla kapitánya Orosz Viktor volt.
A legtöbb aranyrudat gyûjtött,

legügyesebb flottilla díját a
budakalászi Vidra egyesület
csapata, a Hullámtörõk flottilla szerezte meg. Flottillakapitány Tolonics Áron volt.
A kisorsolt díj a Decathlon
áruház jóvoltából egy 140 000
Ft értékû páros kajak, a Malibu
volt. A szerencsés nyertes a
15-ös számú Fûrészhalak flottilla lett, szintén a szentendrei Presto egyesületbõl. Kapitányuk Fridli László volt.
A belvárosi sportfesztiválon
tíz állomáshelyen gyûjtögették az aranytallérokat a családi-, gyermek- és felnõtt párokba szervezõdött résztvevõk. A
tombolán különbözõ sportszereket, labdákat sorsoltak ki. A
fõdíj a Neuzer kerékpárgyár
jóvoltából 2 db 75 ezer Ft összértékû MTB kerékpár volt, a
gyõztes egy pomázi kislány és
nagymamája lett. Gratulálunk,
és jövõre folytatjuk!

Kézilabda
Megkezdõdött a pontvadászat
az NB I/B-ben. Férfi kézilabdacsapatunk elsõ mérkõzését
idegenben, a mezõny egyik
legerõsebb csapatával, az
Alba Regiával játszotta. Óriási
csatára került sor a feljutásra
esélyes csapattal, hiszen a
mérkõzés vége elõtt három
perccel kiegyenlíthettünk
volna, de két ziccer kimaradt,
s az ellenfél ezt kihasználta:
az utolsó másodpercben is
betaláltak a hálóba, így három
góllal gyõztek. A mieink dicséretesen helytálltak, sajnos
a meglepetés nem sikerült,
bár közel álltak hozzá.
Eredmény
Alba Regia – Szentendre KC
29:26
Legjobb góllövõk: Duzsi 9,
Hajdu 5, Soproni 4, Révész 3.
A következõ mérkõzésen Pécs
csapatát fogadjuk a Budakalász Sportcsarnokban: az ifik
mérkõzésére 16 órától, a felnõttekére 18 órától várjuk a
szurkolókat.
T. L.

2000 Szentendre, Fõ tér 14. Tel.: 26/501 270

