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KULTÚRA
Összeálításunk 

az 5-6-7. oldalon

arcok
Závodszky Zoltánnal, a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. igazgatójával
beszélgettünk a Szentendrei Nyár lezárult évadjáról (7. oldal). A Városházán nagy érdeklõdés mellett
nyílt meg Végh Károly fotókiállítása, melyen részt vettek a testvérvárosokból érkezett vendégek is.
Emléktáblát avattak Szánthó Imre festõmûvész egykori szamárhegyi mûteremházán, párja, Martos
Katalin kezdeményezésére (6. oldal). A Megasztár 4. szériájából is kitûnt énektudásával a 18 éves
szentendrei fiú: Schwartz Dávid, aki korábban megnyerte az Esti Showder karaoke-versenyét 
(9. oldal). Kanyó Erikával, a Cafe Rodin tulajdonosával a galéria-kávéház 4. születésnapján találkoz-
tunk (9. oldal). 

Závodszky Zoltán Végh Károly Martos Katalin Schwartz Dávid Kanyó Erika

Esély a megegyezésre M0-ügyben

Kulturális fesztivál 
városunkban

Lapunk megjelenésekor már végéhez közeledik a hétfõtõl tartó
kulturális fesztivál, melyre angol, német, francia és erdélyi
testvárosainkból érkezett delegáció Szentendrére. A közel száz
határon túli vendéget – polgármestereket, testvérvárosi egye-
sületi tagokat és fiatalokat – hétfõn a Városháza dísztermében
köszöntötte dr. Dietz Ferenc polgármester. 
Képünkön a kézdivásárhelyi küldöttség a szentendrei alpol-
gármester, polgármester, illetve az angol polgármester tár-
saságában a Czóbel sétányon, ahol két éve a testvérvárosok
küldöttei ültettek fát az '56-os szabadságharc emlékére.

A fesztiválról következõ számunkban részletesen beszámolunk. 

Az M0 Érdekvédelmi Egyesület tagjai a múlt
pénteki egyeztetés óta több pontban látnak
esélyt a megegyezésre a Megyeri híd szeptem-
ber végi átadását követõ új forgalmi rend, a
„kishíd” kompenzációs csomag tartalma,
valamint az elkerülõ utak és egyéb beruházá-
sok vonatkozásában. A dr. Dietz Ferenc pol-
gármester által vezetett M0 Érdekvédelmi
Egyesület és a Puch László államtitkár által
vezetett minisztériumi szakemberek véleménye
több pontban is megegyezett: elsõdleges szem-
pontként határozták meg, hogy a Megyeri híd
átadását követõen az új közlekedési rend a
lakosság életminõségét nem ronthatja, va-
lamint a szigeti településeknek a közúti híd
meg nem építése miatti hátrányait kompenzá-
ciós csomaggal kell orvosolni. 
A megbeszélés résztvevõi egyetértettek abban,
hogy:

• a Megyeri híd forgalomba helyezésével a kis-
térség településeire háruló forgalmi terhelés el-
lentételezésére Budakalászon és Pomázon meg-
épül az elkerülõ út, valamint a szentendrei teher-
mentesítõ út tanulmányterve és elõkészítése is
haladéktalanul megkezdõdik központi forrásból;
• új forgalmi útvonalak mellett legalább idén
december 31-ig marad a teherforgalom a Róbert
Károly körút – Árpád híd útvonalon, és a kisebb
településeken átmenõ forgalom megakadály-
ozására több útvonalon súlykorlátozás kerül
bevezetésre;
• a forgalom kezelésére haladéktalanul szük-
séges a közlekedéstechnikai eszközök (forga-
lomlassítók, jelzõlámpák, gyalogátkelõhelyek)
kiépítése, és a híd forgalomba helyezését
követõen a közlekedési szabályok (súlykorlá-
tozás, behajtás stb.) betartásának fokozott
ellenõrzése;                   Folytatás a 3. oldalon
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 
Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Liliom Gyógyszertár, Vasúti 
villasor  (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik 
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet. 
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel: 
ha az orvos a receptet 
sürgõs jelzéssel látja el

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
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• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
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A BKSZ keretein belül a Vo-
lánbusz Zrt. és a BKV Zrt. célul
tûzték ki a párhuzamosan ki-
bocsátott kapacitásaik össze-
hangolását, racionalizálását
úgy, hogy ez mind üzemel-
tetõi, mind utazási szempont-
ból a korábbi közlekedési rend-
nél kedvezõbb legyen. 
Ezen intézkedés-sorozatnak
újabb állomása a Volánbusz Zrt.
11-es úton Szentendre érin-
tésével közlekedõ elõvárosi
járatainak Újpest, Városkapu
végállomásra történõ közle-
kedtetése október 1-jétõl. Az
intermodális csomóponton
közvetlen átszállási lehetõség

biztosított a MÁV Zrt. és a BKV
Zrt. járataira. 
A fenti idõponttól a 869. számú
Budapest – Szentendre, Püs-
pökmajor-lakótelep járatunk
Békásmegyerre a Heltai Jenõ
térrõl, 872., 880., 882., 884.,
889., 890. és 893. számú jára-
taink Újpest – Városkapu végál-
lomástól közlekednek.
Ezúton is kérjük tisztelt uta-
sainkat, hogy október havi bér-
letüket az új útvonalnak meg-
felelõen váltsák meg. Pénz-
tárainkban november 30-ig díj-
mentesen biztosítjuk a viszony-
latigazolások, valamint a bér-
letszelvények cseréjét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata
Szentendre város belvárosának for-
galmi rendje kialakítására pályáza-
tot hirdet. Az ajánlattevõnek fela-
data Szentendre belvárosának a
11-es számú fõút és Duna-kor-
zó–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, azon-
ban a forgalmi rend javaslatánál
ezeket nem kizárólagos kötött-
ségként kell figyelembe vennie.
A pályázó feladatai:
• az új forgalmi rend kialakítására
koncepcióterv készítése figye-
lemmel a 11-es számú fõút for-
galmi kapcsolataira,
• a koncepcióterv szakmai vitájá-
nak megszervezése és levezetése,
• a koncepcióterv lakossági fóru-
mon történõ ismertetése,
• a koncepcióterv átdolgozása és
a képviselõ-testületi ülésre szak-
mai elõterjesztés készítése,
• a képviselõ-testület döntése
alapján a forgalmi rend kidolgozása.
A pályázat részletes anyaga átve-
hetõ szeptember 30-ig Virágh
János városüzemeltetési refe-
rensnél. Tel.: (26) 503-308, 20-
972-7964.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és helye: október 1.
(szerda) 16 óra Szentendre Pol-
gármesteri Hivatal központi ikta-
tója, zárt borítékban a következõ
felirattal: „Pályázat Szentendre
Belváros Forgalmi Rendje”

Szentendre Város Önkormányzat
Városüzemeltetési, Környezet és 

Mûemlékvédelmi Bizottsága

A Volánbusz Zrt. sajtóközleménye – 11-es út Újpest-Városkapu

FUVAROZÁS – 
FÖLDMUNKA

••  kkoonnttéénneerreess  ssiitttt  sszzáállllííttááss,,
••  ééppííttõõaannyyaagg  kkeerreesskkeeddeelleemm,,
••  zzssaalluukköövveekk,,  bbeettoonntteerrmméékkeekk

aakkcciióóss  áárroonn!!
••  ttööllttõõ  ééss  tteerrmmõõfföölldd  mmeeggrreennddeellééss

SSzzeenntteennddrree,,  SSzzttaarraavvooddaaii  uu..  111100..
TTeell..::  0066--2266--331144--332266,,  
FFaaxx::  0066--2266--330011--553377
SSzzttrraakkaa  AAttttiillaa  0066--3300--99661177--778899
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Folytatás az 1. oldalról

• alapvetõ cél, hogy legkésõbb
2013-ig megépüljön a 11-es
és a 10-es fõutat összekötõ út
központi beruházás kereté-
ben, végsõ megoldás pedig
csak az M0-ás körgyûrû minél
hamarabb történõ bezárása
lehet.
• a kompenzációs csomag 3,5
milliárd Ft-ot tartalmazna,
amelybõl 1,5 milliárd Ft-ot
különítenek el a Határcsárda
vonalában megépítendõ gya-
logos-kerékpáros hídra, 2 mil-
liárd Ft-ot pedig a Sziget-
monostor által megjelölt kör-
nyezetvédelmi, turisztikai, ok-
tatási és közlekedésfejlesztési
beruházásokra költenek, me-
lyeknek része lenne a szigeten
katasztrófavédelmi központ –
mentõállomás, tûzoltóállo-

más, szükség esetén rendõrõrs
– megvalósítása.
Szigetmonostor képviselõ-
testülete hétfõn tárgyalt 
a kompenzációs csomagról. 
A képviselõk hozzájárulásuk
feltételeként kikötötték, hogy
ha a kishíd öt éven belül nem
épül meg, akkor a beruházás
tervezett költsége a kompen-
záció költségvetéséhez ke-
rüljön, illetve a katasztró-
favédelmi beruházások fenn-
tartását a központi költség-
vetés finanszírozza hosszú
távon. A kompenzációs cso-
mag elfogadásával Sziget-
monostor megadta a szük-
séges engedélyt az M0-ás híd
végleges használatbavéte-
léhez.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
lapunknak elmondta, hogy a
tárgyaláson elért eredmények

ismeretében érdemes volt az
M0 Érdekvédelmi Egyesületet
létrehozni, mert az érintett
települések együttesen job-
ban tudták a kormánnyal
szemben az érdekeiket érvé-
nyesíteni. A közúti kishidat
kivéve – amelyrõl a minisz-

térium nem volt hajlandó ér-
demben tárgyalni – a térség
legfontosabb követeléseinek
teljesítésére jó esély van. A
Megyeri híd forgalomba he-
lyezése után sajnos rengeteg
probléma lesz a forgalom-
növekedés okozta a környezeti
terhelés miatt, de a fenti
ígéretek tükrében legalább
remény látszik a helyzet ke-
zelésére. Hozzátette még,
hogy az M0 Érdekvédelmi
Egyesület legközelebb novem-
berben folytat újabb tár-
gyalást a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium illetékeseivel az
M0-ás híd forgalomba helye-
zését követõen kialakult hely-
zetrõl az addig elvégzett for-
galomszámlálási, zajmérési és
lakossági tapasztalatok bir-
tokában.

Esély a megegyezésre M0-ügyben

TÉRFIGYELÕ KAMERÁK:
INDUL A KÖZBESZERZÉS
Közbeszerzési eljárás megin-
dításáról döntött a képviselõ-
testület szeptember 9-i ülé-
sén, hogy kiépíthesse a térfi-
gyelõ rendszer elsõ ütemét. A
beszerzés értékét 53 millió
forintban határozták meg, az
eljárást lezáró döntés októ-
berre várható. A térfigyelõ
kamerákat elsõsorban a szak-
orvosi rendelõ Kanonok utcai
fõépületék környékére, illetve
a Püspökmajor-lakótelepi CBA
áruházhoz, a Széchenyi térre,
a lakótelepi kispostához, 
a Széchenyi téri parkolóhoz, 
a Fehérvíz utcai sportpályá-
hoz, a Károly utcába, valamint
a Bajcsy-Zsilinszky utcába és
a Kaiser's áruház parkolójába
szeretnék telepíteni. A késõb-
bi ütemekben a tervek szerint
a Vasvári-lakótelep bevezetõ
útjai, a 11-es fõút problémás
keresztezõdései, valamint a
Pest Megyei Könyvtár és szá-
mos további forgalmas közte-
rület következhet.

INGATLANCSERE-
MEGÁLLAPODÁS
Ingatlanokat cserél a Szent-
endrei és a Pest Megyei Önko-
rmányzat. Városunk megyei
tulajdonba adja a Kossuth utca
5. szám alatti épületet, a  Föld-
hivatal régi ingatlanát. Cseré-
be hozzájut két, a Castrum
területén fekvõ és eddig me-
gyei tulajdonban lévõ értékes

ingatlanhoz, amelyeknek to-
vábbi hasznosításáról késõbb
dönt a városvezetés.

MEGALAKULT A SPORT GT.
Szeptember 9-én elfogadták a
Szentendrei Sportcélú Ingat-
lanfejlesztõ és Üzemeltetõ Kft.
alapító okiratát, ezzel létre-
jött a szentendrei sportingat-
lanok hasznosítását elõmoz-
dító gazdasági társaság. A kft.
ügyvezetõje dr. Szieben László
lett, tisztsége egy évre szól,
és további három évre hosz-
szabbítható. A cég elsõ két
nagy feladata az üzleti terv
kidolgozása és az izbégi,
valamint a Kõzúzó utcai sport-
pálya hasznosítási pályázatá-
nak kiírása lesz.

TÖBB HELY 
A HAJLÉKTALANSZÁLLÓN
A tél közeledtével ismét bõvült
az „Érted” Városi Hajléktalan
Menedékhely férõhelyeinek
száma. A jelenlegi engedé-
lyezett létszám ideiglenesen,
november 1. és április 30.
között hat fõvel egészülhet ki.

KÖZCÉLÚ FELAJÁNLÁS
Mészáros János vállalkozó, a
Papszigeti Kemping és Strand-
fürdõ üzemeltetõje közcélú
felajánlást tett a város szá-
mára. A városfenntartási és –
fejlesztési munkákra az önkor-
mányzat szerzõdést köt vele
17 millió forint + áfa értékben
olyan módon, hogy az áfa-t az

önkormányzat fizeti meg
számla ellenében. A munkák
tételes és pontos részleteirõl
a Jogi, Igazgatási és Ügyren-
di Bizottság, valamint a Vá-
rosüzemeltetési, Környezet-
és Mûemlékvédelmi Bizottság
dönt.

Üléstermi hírek

A polgármester 

naplója
szeptember 26.
10.00 Wertheim testvérváros
polgármesterének fogadása
12.00 KMRFT ülése
19.00 Református Gimnázium
jótékonysági est védnöksége

szeptember 27.
19.00 Szentendre Gyökerei
Baráti Társaság szüreti bálja

szeptember 29.
8.00 DPÖTKT informális ülés 
09.00 Alpolgármesteri beszá-
moló
09.30 Vezetõi értekezlet
10.30 DPÖTKT irodavezetõ-
jével megbeszélés
11.00 VSz. Zrt. vezérigazga-
tójával megbeszélés
11.30 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével megbe-
szélés
17.00 Bimbó Utcai Tagóvoda
ünnepsége
17.30 Közigazgatási fórum

szeptember 30.
09.00 Fibernet Zrt. vezetõi-
vel megbeszélés
10.00 Nemzeti Vagyonkezelõ
Igazgatóság fõosztályveze-
tõjével megbeszélés
14.00 Dera Tv vezetõjével
megbeszélés

október 1.
10.00 Idõsek világnapja ren-
dezvény a PMK-ban
14.00 BAFF Operatív Fejlesz-
tési Bizottság ülése

október 2.
11.00 Törley Kft. marketing
igazgatójával megbeszélés
13.30 - 16.00 Polgármesteri
fogadóóra

KÖZIGAZGATÁSI
FÓRUM

szeptember 29-én, 
hétfõn 17 órakor 

a Városháza 
dísztermében 

A közigazgatási eljárások-
ban bekövetkezõ változá-
sokról – hagyományterem-
tõ szándékkal – tájékoz-
tatják a szentendrei pol-
gármesteri hivatal munka-
társai az érdeklõdõket, akik
a következõ témákban kap-
nak rövid tájékoztatást,
majd tehetik fel kérdé-
seiket:
• Építéshatósági eljárások-
ban bekövetkezett változá-
sokról
• Fakivágás és egyéb tudni-
valókról
• Csendháborítás, zenes-
zolgáltatás és egyéb tudni-
valókról
• Szociális ügyek eljárá-
saiban bekövetkezett vál-
tozásokról
• Okmányirodai ügyek el-
járásaiban bekövetkezett
változásokról
• Az eKözigazgatás beve-
zetése és az eljárásokban,
ügykezelésben bekövet-
kezett változásokról
• Tájékoztató az egyéb
közérdekû információkról

Magyar Örökség-
díjas lett a Régi
Mûvésztelep

Illusztris társaságba került a
Szentendrei Régi Mûvész-
telep: többek között Nemes
Nagy Ágnes író-költõnõvel, dr.
Schulteisz Emil orvossal, or-
vostörténeti kutatóval, és az
idén 25 esztendõs Ghymes
Együttessel együtt Magyar
Örökség Díjban részesült szep-
tember 20-án, szombaton. Az
elismerés átadására a Magyar
Tudományos Akadémia Dísz-
termében került sor, az okle-
velet dr. Dietz Ferenc polgár-
mester és Szakács Imre festõ-
mûvész, a mûvésztelep veze-
tõje vette át a Magyaror-
szágért Alapítvány kuratóriu-
mi tagjaitól. Az intézmény
neve mostantól a magyar kul-
túra elõmozdítóinak listáján
szerepel a Magyar Örökség
Arany Könyvében.

A FiberNet Zrt. közleménye 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Elõfizetõinket, hogy 

hálózat-bõvítési munkálatok miatt, 
Szentendre, Leányfalu és Pilisszentlászló településeken

október 2-án, csütörtökön hajnali 00 óra 30 perctõl este
20 óráig teljes szolgáltatás-kiesés lesz, mely a kábelTV-,

internet- és telefon szolgáltatásokat érinti.
A munka befejezését követõen a szolgáltatások zavartalanul

fognak mûködni, azonban elõfordulhat, hogy az internet
kapcsolat nem áll automatikusan helyre. Ebben az esetben
kérjük, hogy a kábelmodemet újraindítani szíveskedjen.

Megértését és türelmét köszönjük.
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AZ ISKOLÁK RENDÕREI
A tanév kezdete új veszélyeket
rejt magában. A Szentendrei
Rendõrkapitányság mindent
megtesz, hogy visszaszorítsa
a gyermekek sérelmére elkö-
vetett bûncselekményeket, és
megelõzze a baleseteket a
2008/2009-es tanévben is.
Ennek érdekében mûködik
országszerte, így Szentendrén
is „Az iskola rendõre” prog-
ram: a helyi körzeti megbízot-
tak a területükön lévõ is-
kolákat látogatva a tanórákon

baleset- és bûnmegelõzésrõl
szóló elõadásokat tartanak, a
pedagógusok és a diákok ré-
szére ismeretterjesztõ kiad-
ványokat adnak. A rendõrök
emellett városunkban a Bük-
kös-parti gyalogos átkelõnél,
valamint az Izbégi és a Barcsay
Jenõ Általános Iskola elõtt
naponta segítik a gyalogosok
közlekedését. Fontos szerep
hárul ugyanakkor a szülõkre
is. A gyalogosan vagy kerékpár-
ral közlekedõ iskolásokat lét-
fontosságú feladat felkészíteni
a KRESZ szabályaira, megis-
mertetni velük az útjukba esõ
veszélyeket. E nevelõ munka
leghatékonyabban a szülõkön
keresztül valósulhat meg, nem
beszélve a szülõi mintaadás
fontosságáról: ha õk betartják a
szabályokat, gyermekeik is na-
gyobb valószínûséggel fogják
követni õket. A gépjármûve-
zetõkre is fokozott felelõsség
hárul: a gyermekbalesetek meg-
elõzése érdekében fokozottan
figyelni kell a közlekedésben,
fõleg a forgalmas csomópontok
közelében.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI
A kapitányság újból felhívja
minden közlekedõ figyelmét,
hogy a fényvisszaverõ mellény
viselése kötelezõ korlátozott
látási viszonyok esetén, lakott
területen kívül a gyalogosok,
valamint a kerékpárosok és
segédmotorkerékpárosok szá-
mára. A láthatóság életet
menthet!

ÕSZI ÁLMOSSÁG
A talajmenti fagyok egyelõre
nem fenyegetnek, de az uta-
kon fokozott veszélyt jelen-

tenek õsszel a páralecsapódá-
sok, vizesedések. A ködös.
párás idõ rontja a látási vi-
szonyokat, az átvonuló fron-
tok pedig csökkentik az em-
berek reakcióidejét. Ügyel-
jünk egymásra az utakon is!

BIZTONSÁGI ÖVEKET 
BECSATOLNI!
Az elmúlt idõszakban jelen-
tõsen csökkent a gyorshajtá-
sok száma, részben a folya-
matos sebességellenõrzések,
részben a jelentõsen mege-
melt bírságok következtében.
Köszönet a szabályosan köz-
lekedõknek, amiért betartják
a KRESZ elõírásait! A megen-
gedett sebesség túllépése
mellett a másik „slágervétség”
a biztonsági öv használatának
elmulasztása: ezért két bün-
tetõpont és a gyorshajtáshoz
hasonlóan pénzbírság jár.

SOK MUNKÁT ADNAK 
A ZSEBTOLVAJOK
A nyár folyamán a bûnüldö-
zõknek az áruházi lopások okoz-
ták a legtöbb problémát – adott
tájékoztatást a Szentendrei
Rendõrkapitányság. A rend õrei
ezúttal hívják fel ismételten a
figyelmet, hogy a nagyáruházak
parkolóiban és nyilvános terü-
letein fokozottan vigyázzanak
értékeikre, mert ilyen helyeken
zsebtolvajok jelenlétére lehet
számítani.

A híreket szolgáltatta: 
Szabó Pál fõhadnagy, 
a Szentendrei Rendõr-

kapitányság sajtóreferense
Szerkesztette: Bokor Tamás

Így könnyebb
Nem könnyû a tanévben szü-
lõnek lenni. Tankönyvek, isko-
laszerek beszerzése, szülõi
értekezletek, fogadóórák,
rossz jegyek, intõk, megold-
hatatlannak tûnõ házi felada-
tok, hiányzások. A tanár ilyen,
az osztálytárs olyan, viták, si-
kerek, kudarcok, ötösök és
egyesek…
Nem könnyû a tanévben gye-
reknek lenni. Új tanárok, régi
konfliktusok, nehéz iskolatás-
ka, elveszett tornazsák, dol-
gozatok, felelések, örök barát-
ságok, harcok és gyõzelmek…
Nem könnyû a tanévben pe-
dagógusnak lenni. Tanmenet,
adminisztráció, új gyerekek,
ismerõs problémák. Sikerél-
mény, önvád, újrakezdés, ki-
égés. Értekezlet, helyettesí-
tés, továbbképzés, családlá-
togatás, felzárkóztatás, tehet-
séggondozás…
Még nehezebb szülõnek, gye-
reknek, pedagógusnak lenni,
ha az iskolánkat bezárás fe-
nyegeti.
Amikor úgy kell vinni a gye-
reket iskolába, hogy közben el
sem tudjuk képzelni, mi lesz a
következõ tanévtõl a sorsa.
Amikor gondolatban több órás
utakat kell tervezni, esetleg
bentlakásos elhelyezésen
gondolkodni. Amikor attól kell
félnünk, hogy elveszhet min-
den, ami megszokott: a gye-
reket jól ismerõ, elfogadó
tanár, összeszokott osztály-
közösség, megoldható konf-

liktusok, sikerek, feldolgoz-
ható kudarcok, pozitív én-
képet formáló értékelés.
Nehéz úgy menni az iskolába,
hogy a mindennapok gondjai
mellett ott az állandó, sokszor
csak érezhetõ, de nem érthetõ
fenyegetettség. Új iskola, új
tanár, új osztály? Ki tudja,
milyen, hol és miért? 
Nehéz úgy tanítani, hogy nem
számíthatunk arra, hogy még
a következõ tanévben is szük-
ség lesz ránk. Nem tervez-
hetünk hosszú távra, nem bíz-
hatunk abban, hogy amit el-
kezdtünk, azt be is fejez-
hetjük. Nem tudhatjuk, hogy
felzárkóztathatjuk-e a lemara-
dókat, sikerekhez juttathat-
juk-e a tehetségeseket. Attól
kell félnünk, hogy nem lesz
lehetõségünk újrakezdeni.
Ezért volt nagyon nehéz szülõ-
nek, gyereknek és pedagógus-
nak lenni az elmúlt félévben a
Bárczi Gusztáv Általános Is-
kolában. Májusban jogutód
nélküli megszüntetését jelen-
tették be, megmaradásáról

hosszas bizonytalankodás
után, a nyári szünet elsõ nap-
jaiban döntöttek. Pest megye
Önkormányzata, Szentendre
Város Önkormányzata és a
kistérség községei fogtak
össze, hogy együtt tartsák
fenn új néven, tagintézmény-
ként az iskolát. Aláírások
tömege erõsítette meg a dön-
téshozókat abban, hogy ne
csak anyagi szempontok alap-
ján mérlegeljenek. Sokan meg-
értették, hogy nem könnyû az
átlagostól eltérõ gyerek szü-
lõjének lenni. Nem könnyû
tanulásban akadályozott, ér-
telmileg sérült gyereknek len-
ni. Nem könnyû velük foglal-
kozó pedagógusnak lenni.
Nem könnyû, de most köny-
nyebb…
Nagyon köszönjük!

A Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény

Tagintézménye Vác –
Szentendre (volt Bárczi

Gusztáv Általános Iskola)
tanulói, szüleik és tanáraik

Állásfoglalás 
sebességmérõ-ügyben

Egy májusi képviselõ-testületi felkérésre hivatkozva dr. Molnár
Ildikó jegyzõ állásfoglalást kért az illetékes minisztériumoktól
és a rendõri szervektõl abban a kérdésben, hogy lehetõsége
van-e az önkormányzatnak, mint a városi közutak fenntartójá-
nak arra, hogy saját tulajdonában álló gazdasági társaság,
vagyis a Városi Szolgáltató Zrt. útján mûködtessen videó- és
fényképfelvétel készítésére alkalmas sebességmérõ eszközöket.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és az
Önkormányzati Minisztérium illetékesei, valamint a Pest Megyei
Rendõrfõkapitány és az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK)
rendészeti fõigazgatója egybehangzóan úgy nyilatkozott: az
önkormányzat a saját kezelésében álló utakon igénybe veheti a
céget a felvételek elkészítésére, de ehhez számos szabványnak
és mûszaki követelménynek kell megfelelnie, és a feladatot
nem adhatja ki alvállalkozónak. Az ORFK-n ugyanakkor hoz-
zátették: a felvétel készítéshez a közút kezelõjének megál-
lapodást kell kötnie a rendõrséggel. E megállapodástervezet
feltételeinek kialakítása folyamatban van, de a pénzügymi-
niszter még nem hagyta jóvá, és még az igazságügyi és
rendészeti miniszter sem hozott döntést abban a kérdésben,
hogy a befolyt bírságokból a kezelõt megilletõ hányadot milyen
arányban kell megállapítani. 

Útzár Dunabogdányban
Hétfõn délután négy óra körül egy menetrend szerint közlekedõ
Volánbusz-járat a dunabogdányi élelmiszerbolt udvarából kito-
lató tehergépjármûnek ütközött. A busz letért az útról, és
megrongálta a közeli buszmegálló mintegy 4x5 méter alap-
területû vasbeton tetõszerkezetét. A helyszínre érkezõ
szentendrei hivatásos és önkéntes tûzoltók megkezdték a
mûszaki mentést, de a buszmegálló megroggyant nyolctonnás
tetejét csak a fõvárosból kirendelt darus kocsival tudták
megemelni. Körülbelül fél hattól este kilencig tartott a mûsza-
ki mentés: mivel a daru elfoglalta a fõútvonalat, a teljes útzár
miatt erre az idõre ellehetetlenült az autós közlekedés.
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– Nemrégiben újraélesztõ
tanfolyamot tartott a Szent-
endrei Szakorvosi Rendelõ-
intézet munkatársainak. Ez
nem volt egyedi eset, hiszen
már többször, több helyen is
láthattak öntõl hasonló be-
mutatót, és gyakoroltatta is
a résztvevõket. Miért van
szükség ilyen tanfolyamokra,
és miért éppen ön tartja õket?
Egészségügyi végzettségû
emberek számára nem lenne
természetes, hogy tanuló
koruktól fogva ismerjék az
újraélesztés módjait?
– A lakosság részérõl jogos
elvárás, hogy aki az egész-
ségügyben dolgozik, kellõ ala-
possággal és megfelelõ szin-
ten tudja mûvelni az újra-
élesztést. Ugyanakkor – mint
az élet más területein is –
érvényes, hogy amit nem csi-
nálunk nap mint nap, ami
„nincs benne a kezünkben”,
azt idõrõl idõre gyakorolni
kell. A szakrendelõ dolgozóira
nézve fokozottan igaz ez: a
hely szellemébõl adódóan sok
beteg ember fordul meg a
környezetükben, de például
egy reumatológus talán soha
életében nem került még olyan
éles helyzetbe, amikor újra
kellett élesztenie valakit, vagy
másféle sürgõsségi beavat-
kozást kellett végeznie. 
A bemutató célja, hogy akinek
nincs meg a megfelelõ tudása
és készsége, az pótolni tudja
a hiányosságokat, aki pedig
rendelkezik ezekkel a jártassá-
gokkal, ébren tartsa a rutint.
Nekem, mint mentõorvosnak
kötelességem alaposan is-
merni a sürgõsségi beavat-
kozásokat, hiszen naponta
alkalmazom õket, ezért magá-
tól értetõdik, hogy én ismer-
tessem meg õket az egész-
ségügy más területein dolgo-
zókkal. Ez természetesen nem
a személyemre vonatkozik,
hanem általában arra, aki a
sürgõsségi ellátásban tény-
kedik.
– Mi minden tartozik a tan-
folyamba?
– Magasabb szintû, úgyne-
vezett „kiterjesztett újraélesz-
tést” nem tanítottam a SZEI
dolgozóinak, mert az lényege-

sen több idõt igényelt volna,
s ez alapvetõen a sürgõsségi
ellátórendszer, illetve a men-
tõszolgálat feladata. Ugyan-
akkor az alapszintû újra-
élesztést mindenképpen be
akartam mutatni. Ehhez szük-
ségünk volt egy ún. Ambu fan-
tomra, amelyen bemutatás
után mindenki gyakorolt, va-
lamint félautomata defibrillá-
torra. A fantomot a régió-
vezetõ fõorvos bocsátotta ren-
delkezésünkre, a defibrillátor
pedig a SZEI saját eszköze.
– Mi hívta életre a mostani
SZEI-s bemutatót?
– Egy olyan ok, aminek nem
örülök, bár valahol mégiscsak
jó, hogy felhívja a figyelmet a
sürgõsségi ellátás fontos-
ságára: Kolonics György olim-
pikonunk halála ébresztette
fel az igényt a rendelõintézet
részérõl, hogy a dolgozók
elmélyítsék az újraélesztéssel
kapcsolatos tudásukat. Az
orvosképzés sajátossága, hogy
régen ez az ismeretanyag
kimaradt a legtöbb orvostan-
hallgató tanrendjébõl: inten-

zív terápia, sürgõsségi or-
vostan és oxyológia néven
csupán választható tantárgyak
léteztek e témában. A '90-es
évek eleje óta már mind a
három tantárgy kötelezõ, bár-
milyen irányba is szakosodnak
a hallgatók. Ideális esetben
még így is legalább évente
egyszer szükség lenne a
gyakorlásra.
– Térjünk vissza egy kicsit a
defibrillátorok használatá-
hoz! Egy ilyen készülék fél-
millió forintba kerül, de
életet menthet. Új eszköz
beszerzésénél racionális el-
mék úgy szoktak érvelni:
minek még egy, amikor a
meglévõ sincs kihasználva?
Mi ezzel kapcsolatban a szak-
mai álláspontja?
– Egyértelmû, hogy a ki-
használtságot nem lehet és
nincs is értelme vizsgálni
ebben a kérdésben: egy egész-
ségügyi intézményben, aho-
gyan egy mentõautóban is,
alapvetõ és szükséges felté-
tel, hogy legyen defibrillátor,
akár naponta, akár tízévente

egyszer használják. Más kér-
dés, hogy ha a város beszerez
egy újabbat, azt hová telepíti.
Véleményem szerint az óriási
átmenõ forgalom miatt a leg-
nagyobb szükség a Hév-végál-
lomás környékén lenne rá.
– Mindenképpen az egész-
ségügyi dolgozók privilégiu-
ma kell, hogy legyen az új-
raélesztés? Ha jobban bele-
gondolunk, elvileg minden
jogosítvánnyal rendelkezõ
embert felkészítenek erre a
feladatra…
– Ez a kérdés szorosan kap-
csolódik a mentésirányítás
sajátosságaihoz. Az európai
uniós norma legfeljebb tizenöt
perces vonulási idõt ír elõ,
vagyis ennyi idõ alatt kell a
helyszínre érkeznünk a ri-
asztást követõen. Azonban az
agyszövet legfeljebb három-
négy, ritka esetben öt percig
bírja oxigén nélkül úgy, hogy
ne szenvedjen maradandó
károsodást. Magyarán: nincs
garancia arra, hogy még ha az
elõírt idõn belül is érünk ki, a
beteg menthetõ marad. Éppen
ezért óriási szükség lenne rá,
hogy a laikusok is tisztában
legyenek az újraélesztés sza-
bályaival, fogásaival. Nagy
öröm volt, amikor több mint
tíz évvel ezelõtt teljesen
megváltozott a gépjármûve-
zetõk oktatási rendszere, és
gyakorlativá vált az oktatás és
a vizsgáztatás is. Ezeket a
gyakorlati ismereteket viszont
ugyanúgy ébren kellene tar-
tani, mint az egészségügyi
dolgozókét. Akinek indítta-
tása van rá, egészen biztosan
megtalálja a lehetõséget a
gyakorlásra.
– Befolyásolta a bevetés-
irányítási rendszer közpon-
tosítása a vonulási idejüket?
– A 2006 tavaszán életbe
lépett változás racionális volt:
felszámolták a kisállomások
saját irányítórendszerét. Azó-
ta régiónkból valamennyi 104-
es számra érkezõ hívás a
budapesti Központi Irányító
Csoporthoz fut be, s a men-
tõállomások onnan kapják a
riasztást. Ez az intézkedés a
korábbinál lényegesen jobb
kihasználtságot biztosít a

mentõk számára. Egyrészt
mert a legtöbb kórházba kerülõ
beteget Budapestre szállítjuk,
másrészt mert a budapesti és
a korábbi megyei mentõsz-
ervezet jobban együtt tud
mûködni, ha valamelyik eset-
vagy rohamkocsi foglalt.
Természetesen problémák is
vannak, legalább egy perccel
meghosszabbodott a riasztási
idõ, mert a feladatot valaki
felírja Budapesten, majd átad-
ja Szentendrének. Az új, ok-
tóber végéig valamennyi futó
gépkocsiba bekerülõ rádió az
Egységes Digitális Rendszer
része lesz, amely az autók
útvonalát, helyzetét is nyo-
mon követi, s remélhetõleg
még gyorsabbá és hatéko-
nyabbá teszi majd a bevetést.
– Milyen aktuális problémáik
vannak mostanában a men-
tõállomáson?
– A legsürgetõbb problémánk
jelenleg az, hogy idõben fel
tudjuk szerelni a két kocsinkat
téli gumikkal. Közeleg a tél,
és a meglévõ négy évszakos
abroncsok alkalmatlanok arra,
hogy havas, jeges idõben
feljuttassák a mentõautókat a
dombos, hegyes területekre.
Az Országos Mentõszolgálat
saját erõbõl nem tud segíteni.
Az egészségügyre és a tár-
sadalom többi alrendszerére
mind igaz, hogy a civil szférá-
nak egyre nagyobb szerep jut,
ezért hoztunk létre mi is egy
alapítványt a szentendrei
mentõállomás megsegítésére,
amely támogatja a helyi prob-
lémáink megoldását. Kérjük és
várjuk a segítõ felajánlásokat,
hogy továbbra is segíthessünk
minden rászorulónak!

Bokor Tamás

Segítsen, hogy õk is
segíthessenek!

Az Arbor Mentõalapítvány
kéri az Ön anyagi vagy termé-
szetbeni segítségét, hogy a
szentendrei mentõállomás
két kocsijára minél hama-
rabb biztonságos téli gumik
kerülhessenek!
Számlaszám: 10700550-
43985209-51100005

A gumiabroncsok
paraméterei: 235 / 65R 16C
Az alapítvány közhasznú, a
befizetésekrõl igény szerint
adóigazolást állítanak ki.
További információ kérhetõ
az alapítvány kuratóriumi
elnökétõl, Kondás Zoltán
Zsolttól a 06-20 955-46-58-
as telefonszámon.

Újratanult újraélesztés
Szakmailag értelmezhetetlen dolog a defibrillátorok kihasználtságáról beszélni
Kinek a feladata egy hirtelen halált halt beteg újraélesztése? Miért kell az egészségügyi dolgozókat idõrõl idõre
újra megtanítani erre? Mi lehet a laikusok szerepe egy sürgõsségi beavatkozásnál? Milyen segítségre szorulnak
a mentõk? Ezekrõl a kérdésekrõl beszélgettünk dr. Juhász Györgyivel, a szentendrei mentõállomás mentõ-
orvosával.

Dr. Juhász Györgyi újraélszetõ tanfolyamot tartott 
a szakorvosi rendelõintézet dolgozóinak
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Kulturális Örökség Napjai 

Igazi kalandtúra a Pajor-házban
Nyitva minden kapu. Az utcán
megállnak az emberek. Benéz-
nek a kapukon, fõleg a dzsum-
bujos kertbe, ahova eddig a
kapun kívülrõl leskelõdtek; „ha
sok pénzem lenne, megvenném
és felújítanám” vágyakkal. A
kert gyönyörû öreg fái, a ter-
mészet által alakított növény-
zet, a megviselt és kicsit veszé-
lyes épület és terasz szépsége,
rejtélye hívja elõ többek között
ezt a vágyakozást.
A teraszos toldalékház oldalán
van a pincebejárat. Alacsony,

széles, sötét alagút vezet a ház alá. Villany már régóta nincs.
Két 10 éves forma fiú biciklivel kering az utcán. Megállnak a nyi-
tott kertkapunál. Bemerészkednek, kijönnek, visszamennek, kijön-
nek, keringenek, újra bemennek. Látszik, hogy nagyon izgatottak.
Odamegyek, hívom õket: „Most megnézhetitek az épületet kívül-
belül! A pincébe is bemegyünk.” Nagy az izgalom. Az egyik nagyon
vágyakozó, a másik nagyon fél (látszik rajta), õ is izgatott.
Negyedórás jössz, nem jössz,
én megyek, mégse megyek,
elbiciklizés, visszabiciklizés
után a kíváncsiság gyõzedel-
meskedik a félelem felett, és az
egyik fiú úgy dönt, hogy bejön,
megnézi az egész épületet.
Türelmetlenül járkál a fõépítész
asszony bevezetõ beszéde
alatt, alig várja, hogy végre
elindulhasson a csapattal. Felajánlom neki, hogy nem kell kivárnia
az elõadást, õt úgyis a pince érdekli, menjünk, nézzük meg együtt.
Elemlámpa, indulunk a pince bejáratához. A másik elbizonytalanít-
ja. Krétával a bejárat fölé van írva: KÍSÉRTETHÁZ. Lemegyek a lép-
csõn, hívom a fiút. Fél. Visszavilágítok a lépcsõre. Nehezen, de
nekiindul. A pince íves, néhány oldalága még rejtélyesebbé teszi.
Egy-egy rozsdás székvázra bukkanunk, imitt-amott tégla- és
kõtörmeléket kerülgetünk. Elkanyarodunk egy sötét ágba, megfog-
ja a kezem, de megyünk tovább, kicsit botladozva. A pinceág
végében kút. Kevés sitt van benne, de tiszta, átlátszó a vize. A fal-
ban egy másik kút, abban nincs víz, csak törmelék. Csodálatos,
félelmetes, izgalmas. Oldalág nyílik innen is. A valaha itt, a nyirkos
pincében mûködõ fogda celláinak nyomai láthatók a földön és a
boltíveken: '45 után a rendõrség volt itt. Megyünk tovább.
Visszanézünk. Hosszú, gyönyörû boltíves pincét látunk. A félelem
oldódik. Hamarosan derengeni kezd a kijáratnál beszûrõdõ fénytõl.
Lépcsõ, udvar, kint vagyunk.
Megkönnyebbülés és öröm. Elhúz a biciklivel. Egy izgalmas, szép
emlékkel lett gazdagabb. Én is.

Bana Eszter múzeumpedagógus

Szánthó Imre grafikus, festõ,
író halálának tizedik évfor-
dulóján emléktábla került a
Szamárhegy lábánál álló mûte-
remházára (Malom utca és
Bartók Béla utca sarok). Az
általa felújított egykori öreg
pinceház 1967-tõl 1987-ig,
húsz esztendõn keresztül szol-
gálta a helyi mûvészeti életet,

miután magának és másoknak
kiállításokat rendezett benne
– ha ugyan a hatóságok en-
gedték és mondvacsinált
indokokkal meg nem akadály-
ozták, mint az megesett több
ízben is a hetvenes években.  
A mindenre kíváncsi Szánthó
Imre a szamárhegyi pinceház
történetérõl is összegyûjtötte
az emlékmorzsákat, mert jól
tudta, egy sokat megélt öreg
ház falai fontos titkokat rej-
tenek. A kezdetek a messzi
múltba nyúlnak, az ezerhét-
százas évek második felébe. A
hasas falú, kõbõl és téglából
épült pinceház alatt a mély-
ben márgás, puha kõzetbe vájt
kétágú, részben boltozatosra
falazott borospince terül el. A
ház ablakai eredetileg az ud-
varra nyíltak, a pincelejáró
meghosszabbított teteje egy
tárolót fedett a Malom utcai
oldalon, léckerítéssel az  utcai
frontra, melyhez olykor a Sza-
márhegy jellegzetes lakóját, a
kecskét kötötték ki. A Szánhtó
Imre általa Dalmátháznak el-
nevezett egykori pinceház
szomszédságában, a Munkácsy
utca 15. szám alatt ven-
dégeskedett egykoron Stéger
Ferenc világhírû operaénekes
présházában Erkel Ferenc. A
harmincas években Gröschl
kocsmáros borait õrizte a
Dalmátház alatti pince, de volt
jeges pince is, a második
világháborúban pedig autógu-
mi raktár.        
A jellegzetes szamárhegyi ház
lakói hajdanán iparosemberek
voltak: szabók, tímárok, cipé-
szek. Az õ emlékükre tetette

Szánthó Imre a ház falára a
még most is látható ollós
cégért, ami a hetvenes évek
elejéig a Görög utcában volt
elhelyezve. A Ferenczy Múze-
um bõvítésekor lebontották az
ottani szabómûhelyt, így cé-
gére feleslegessé és gazdát-
lannávált. Szánthó Imre meg-
vásárolta, s mûteremháza fa-

lán biztosított számára tisztes
továbbélést. A cégér alá kõ-
padot helyezett el, felidézve
egy letûnt világot, amikor a
hírcserének, az egymás közti
kommunikációnak nélkülöz-
hetetlen helyszínei voltak a
ház elõtti kispadok. De fi-
gyelme ennél is tovább ter-
jedt. 1971-ben a szentendrei
ikonfestõk emlékére emlék-
táblát tervezett, Holdas György
faragta vörös márványba, és
Vujicsics Sztoján író, irodalom-
történész leplezte le a ház
Bartók Béla utcai oldalán.
Azóta harminchét év telt el.
Szeptember 18-án Szánthó
Imre barátai, a város képvi-
selõi, egykori mûvészkollégái
fél száznál is jóval többen
gyûltek össze a most már rá
emlékezõ márványtábla lelep-
lezéséhez, az iránta való tisz-
telet és megbecsülés kife-
jezéseként. Igazi lokálpatrió-
ta volt, mesevárosa, Szent-
endre elkötelezettje, szerel-
mese, önkéntes „menedzse-
re”, népszerûsítõje olyan év-
tizedekben – az ötvenes, hat-
vanas, hetvenes években,
amikor a magánbuzgalom elé
állított sorompók alatt is csak
kitartással, elkötelezett hittel
felvértezve, idõnként ügyes
trükkökkel álcázva lehetett
átbújni.  
Egy-egy öreg épületre, a múl-
tat idézõ vénséges vén né-
nikék történeteire, vagy a
tisztes mesteremberek isme-
retségére éppúgy idõt és fi-
gyelmet szentelt, mint a mû-
vészetre és a mûvészekre, akik
közé egész szívével vágyott, s

mert kivívta magának, oda is
tartozott. A lokálpatriótaság
nála életforma volt. Frank
János mûvészettörténész írta
róla 1973-ban, hogy „azok
közé az emberek közé tartozik,
akikrõl azt szoktuk mondani,
hogy oeuvre-jük maga az élet-
vitelük, az életük. Kevesen tet-
tek annyit Szentendre mûvé-
szeti életéért, mint õ… Az
ötvenes évek elsõ felében –
folytatja Frank János – szent-
endrei muzeológus voltam,
akkori munkám elválaszthatat-
lan volt Szánthó Imre szemé-
lyétõl. Õ ismertetett meg a
várossal, a házakkal – akár
mûemlékek, akár ócskaságok
voltak –, emberekkel plety-
kákkal, legendákkal. Együtt ter-
vezgettük, hogy milyen kiállítá-
sokat szeretnénk rendezni, s
terveinkbõl nem kevés meg-
valósult.”     
Szánthó Imre egész életében
sziporkázott az ötletektõl,
ilyen volt a természete. A sors
átlagon felüli munkabírással,
szervezõkészséggel és kitar-
tással vértezte fel õt. Álmai,
tervei megvalósításáért küz-
dött, cselezett, perlekedett,
ha kidobták az ajtón, bement
az ablakon, tollat ragadott,
érvelt és vitatkozott, megírta
a magáét, kéretlen prókátor-
ként állt ki élõ és elhunyt
mûvésztársai mellett. A szent-
endrei festõk és festészet élõ
lelkiismerete volt, az emlé-
kezés õrzõ angyala. Annyi
köszöntõt, évfordulós megem-
lékezést mûvészekrõl, szent-
endrei polgárokról, városi
eseményekrõl, nevezetessé-
gekrõl – meg merem kockáz-
tatni – soha senki nem írt
Szentendrén, mint amennyit
õ. A város Pro Urbe-díjjal és
díszpolgári kitüntetéssel kö-
szönte meg, ismerte el a mû-
vészeti és civil közéletben
önként vállalt tevékenységét.
Martos Katalin tíz éve dolgo-
zik férje óriási írásos – mások-
tól és saját tollából származó
– hagyatékának feldolgozá-
sán, kutathatóvá tételén.         
Szánthó Imre lokálpatriotiz-
musa és közösségi szerepvál-
lalása a civil kurázsi kiemel-
kedõ példája, melyre napja-
inkban legalább akkora szük-
ség van, mint volt az általa
megküzdött évtizedekben. 

(Az emléktábla avatásnál
elmondott beszéd átdolgozott

változata)

Török Katalin

Új márványtábla a Dalmátházon

Szánthó Imre festõmûvész emléktáblájának avatásán

The Regional Environmental Center (REC) is an independent international
organisation working in various fields of sustainable development. The REC
has its head office in Hungary with a network of 20 country and field offices
throughout Central and Eastern Europe. The REC is inviting applications for
the position of: 

Accountant (Ref.no.: 2008/31)

For details please visit our website: www.rec.org

Interested candidates should send a detailed CV and a motivation letter in
English outlining their interest and qualifications for the position by October
12, 2008 to:

Ms. Ilona Docze  
Human Resources Department 
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe 
H-2000, Szentendre, Ady Endre út 9-11.  
Fax. +36-26-311294, e-mail: recruitment@rec.org
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– Hogyan értékeli az elmúlt
két hónapot?
– Örök elégedetlenként csak
annyit mondhatok, hogy lehe-
tõségeinkhez képest igyekez-
tünk mindent megtenni, hogy
méltóak legyünk a Teátrum
elmúlt 38 évéhez. Bizonyos
fokig kötötte a kezemet, hogy
amikor átvettem a vezetést, a
programok egy része már szer-
vezés alatt állt. Mozgásterünk
financiális szempontból is
erõsen korlátozott volt. Mind-
ezek ellenére arra töreked-
tünk, hogy a lehetõ legma-
gasabb színvonalú fesztivált
hozzuk létre. Hogy ez sikerült-
e, azt természetesen a közön-
ségnek, a város polgárainak
kell eldönteni. Mindenesetre
azt elmondhatjuk, hogy eddig
mind a visszajelzések, mind a
programok látogatottsága
kedvezõen alakult. S szeren-
csére az idõjárás is kegyes volt
hozzánk. 
– Tudható, hogy hány nézõje
volt a Szentendrei Nyárnak
ebben az évben?
– Ezen a nyáron abszolút szá-
mot tekintve kevesebb volt a
program, de a látogatottság
jobban alakult. Népszerû és
sikeres volt az Ister Napok és
a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva rendezvény. Pontos
statisztikát csak a belépõje-
gyes rendezvényekrõl tudok
mondani: ezek látogatottsága
78 százalékos volt. Érzékel-
hetõ volt a programok kere-
settségének növekedése, ami
talán annak is betudható,
hogy igyekeztünk változa-
tosabb, érdekesebb esemé-
nyeket hozni Szentendrére,
valamint nagyobb hangsúlyt
fektettünk az idei év marke-
tingjére is. Kezdve azzal, hogy
újra megjelentettünk mûsor-
füzetet, ami segített a prog-
ramok közötti eligazodásban,
és az országos sajtóban való
megjelenésünk is javult.
Minden programunkról tudósí-

tott, vagy kritikát közölt a
média.
– Az elõbb említette, hogy a
programok egy részét már
valamilyen szinten elõkészí-
tett, lekötött állapotban
„örökölte meg”. Volt-e még
lehetõsége új produkciók
meghívására?
– Igen. A Tolcsvay testvérek
Magyar Miséje, a Katona József
Színház Elnöknõk elõadása,
Sebestyén Márta Barcsay ud-
varbeli estje, ugyanitt a Száj-
ról Szájra Projekt, valamint
Fábry Sándor és Berecz András
telt házas elõadóestje az én
kezdeményezésemre került be
az idei nyár programjába. 
– Változtak-e a mûsorok
helyszínei?
– Az elõzõ években már meg-
szokott helyszíneken zajlottak
a programok. A Barcsay udvar
jazz- és folkestjeiben az idén
lényeges változást jelentett,
hogy a Városháza udvarán ren-
dezett jazzfesztivál miatt a
hangsúly a folk- és a világ-
zenére tevõdött át. Az itteni
koncertek kiemelkedõ látoga-
tottságúak voltak. 
– Véleménye szerint melyek
voltak a nyár legjobb elõ-
adásai?
– Hangsúlyozottan magán-
véleményem szerint szakmai-
lag a Bogányi testvérek kon-
certje volt a szezon toronyma-
gasan kiemelkedõ produkció-
ja. A legnagyobb élmény szá-
momra a zenei programok
közül a Magyar Mise, a szín-
házi elõadások közül az El-
nöknõk volt. A Katona József
Színház egyébként is a ked-
vencem, s a három nagyszerû
színésznõ, Csákányi Eszter,
Pogány Judit és Szirtes Ági
emlékezetes játéka pedig fe-
lejthetetlen élményt adott.
Hangsúlyozom, ez az én ma-
gánvéleményem. Emberileg a
leginkább szívet melengetõ
program számomra talán a
nyárzáró Szentendre Éjjel-
Nappal nyitva volt, hiszen
lépten-nyomon összefutottam
valakivel – az egész város
együtt ünnepelt, és annyi
jólesõ szeretetet kaptam, ami
igazolta az elmúlt hónapok
sok-sok munkáját.

– Mi tetszett a leginkább
ebbõl a háromnapos prog-
ramból?
– Az „Alkotók utcája”, ame-
lyet Szondy Andrea, Novák
Gábor és barátaik találtak ki és
szerveztek meg, mert ezzel
erõsödni láttam a városra
olyannyira jellemzõ képzõ- és
iparmûvészeti vonalat. Újdon-
ság volt idén az egyházak köz-
remûködése a programokban.
Jó volt látni azt a rengeteg
embert, akik a túra résztve-
võiként a város templomait
végiglátogatták. S idén is
felejthetetlen élményt adott
a Neoneon Fényfõtér, amely
az ismert tér annyi szép-új
látványát volt képes elénk
varázsolni. 
– A jövõben min változtatna?
– Úgy gondolom, a kevesebb
néha több. Semmiképpen sem
szeretnénk a tömegkultúrát
kiszolgálni. Meg kellene min-
denképp õriznünk azt, amit
ennek a nyári fesztiválnak a
négy évtizede jelent a magyar
nemzeti kultúrának: magas
színvonalú, értékes színházi
elõadásokat, hangversenye-
ket, képzõ- és iparmûvészeti
tárlatokat. S nem mindegy az
sem, hogy milyen körülmények
között zajlanak ezek le. Hiába
csinálunk csodálatos elõadá-
sokat, ha nincs hozzá infra-
struktúra. A külcsín is fontos:
nem mindegy, hogy milyen
környezetben fogadjuk ven-
dégeinket.
– A Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva a leképezõdése volt
annak az összefogásnak, ami
az elmúlt idõket, s talán a
jövõt is jellemzi…
– Az egész nyár programjáról
elmondható, hogy örvendetes
elõrelépés történt az intéz-
mények együttmûködése te-
rén, hiszen a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a
Skanzen, a Régi Mûvésztelep,
intézmények és civilek –
egyenként és egyesületként
egyaránt – összefogása elin-
dult. Ezt nagyon fontosnak
tartom, hiszen kellenek a
közös akciók. A Szentendrei
Nyár közös projekt kell legyen
a jövõben is. Nyitott vagyok
minden kezdeményezésre.

Nem lenne jó, ha a kht. rá-
telepedne a város kulturális
életére. A cél az, hogy a külön-
bözõ intézményekkel, egye-
sületekkel együtt integrálja
azt a sok csodát, ami itt van.
A közös kommunikációban az
értékek összegzõdnek és meg-
sokszorozódnak. 

Rappai Zsuzsa

Nyárutó
Véget ért a nyár. Az augusztus végi háromnapos „nyit-
vatartás” fesztiválhangulata és nyüzsgõ tömege után
elcsöndesedni látszik a város. A 2008-as Szentendrei
Nyárról beszélgetünk Závodszky Zoltánnal, a Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing
Kht. igazgatójával.

Kiállítások
a  Mûvészet-
Malomban 

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

Október 26-ig 
(félkész épület)
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

Programok
Október 1. szerda, 10 órától,
Pest Megyei Könyvtár szín-
házterme (Pátriárka u. 7. ) 
IDÕSEK VILÁGNAPJA PEST
MEGYEI RENDEZVÉNYE
Köszöntõt mond: dr. Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés
elnöke. Jubiláló klubok kö-
szöntése, Pest megyei nyug-
díjas klubok mûsora
Szervezõk: Egészséges Váro-
sért Közalapítvány, Pest Me-
gyei Könyvtár, Szentendrei
Közmûvelõdési Kht. 

Október 4. szombat,  10 óra,
Püspökmajori Klubkönyvtár
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok és terem-
dekoráció

Október 4. szombat, 20 óra,
DMH Barlang (Duna-korzó
11/a) 
SAJNOS BATÁR – koncert 
Belépõjegy: 600 Ft

P'Art Mozi: közös
üzemeltetés

A Zoom Mozgókép Alapítvány
és a Szentendrei Közmûve-
lõdési, Kulturális és Városmar-
keting Kht. közösen üzemel-
teti tovább a P'Art Mozit e nap-
tári év végéig – döntött a
városvezetés szeptember ele-
jén. A kht.-nak a novemberi
testületi ülésre el kell készíte-
nie a 2009. évi mûködtetésre
vonatkozó üzleti tervet,
ugyanakkor vizsgálják, ho-
gyan lehetne január 1-jétõl a
„Csak 1 Mozi Kft.” üzemelte-
tésébe adni a „fehér házban“
mûködõ mozgóképszínházat.

Závodszky Zoltán

Jótékonysági
koncertek

SZENTENDRÉN
A Szentendrei Református
Gimnázium kápolnájának épí-
tésére szeptember 26-án,
pénteken 19.30-kor lesz kon-
cert a gimnázium kápol-
nájában (Áprily tér 5.). Fel-
lépõ mûvészek: Beregszászi
Olga, Ferenczy Csongor, Homo-
nyik Sándor, Sasvári Sándor,
Varga Miklós. Az est házi-
asszonya: Kudlik Júlia, fõvéd-
nök: dr. Schmitt Pál.
Belépõjegy: 2500 Ft, támo-
gatójegyek 1000, 2000, 5000
Ft-ért a helyszínen kaphatók.

BUDAKALÁSZON
A Vujicsics Együttes (www.vu-
jicsics.hu)  jótékonysági kon-
certet ad október 3-án, pén-
teken 18 órától a budakalászi
Faluházban. A koncert ked-
vezményezettjei: a Budaka-
lászi Szent István Alapítvány
és a Kalászi Mûvészeti, Ne-
velési Alapítvány. 
Belépõjegy a Zeneiskolában,
a Faluház portáján és az Ági
trafikban kapható.

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 meg-

szervezésében, amely konkrét
megoldásokat dolgoz ki, évek
vagy évtizedek megoldhatat-

lannak tûnõ problémáira. 
70/ 3239-337
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8 fiatalok

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

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 szemé-
lyesen 8–16 óráig vagy telefonon 06-26-302-595, 06-26-505-257

FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕ 
TANFOLYAM

A Szentendrei Református Gim-
názium középiskolai felvételi
elõkészítõ tanfolyamot hirdet a
most nyolcadik osztályba járó
általános iskolás tanulóknak ma-
gyar 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 közép-
iskolás 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

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 pénz-
tárába készpénzben alapítványi
hozzájárulásként (adószám szük-
séges)

Areneszánsz évhez kap-
csolódóan az Országos
Széchenyi Könyvtár az

Egyszervolt a Magyar Gyer-
mekkultúráért Közhasznú Ala-
pítvány együttmûködésével or-
szágos mesemondó versenyt
hirdetett magyarországi és ha-
táron túli magyar iskolák szá-
mára, amelyen 10-18 év közötti
diákok nevezhettek Mátyás kirá-
lyról szóló regék, mondák, nép-
mesék elõadásával. 
A Hunyadi Mátyás trónra lépé-
sének 550. évfordulója alkal-
mából meghirdetett verseny
területi döntõin mintegy 350
diák vett részt. Ez alapján
megbecsülhetõ, hogy az áp-
rilis óta zajló iskolai, helyi
válogatókra legalább három-

ezren (!) tanultak meg és
mondtak el egy-egy mesét
Mátyás királyról. 
A hét helyszínen zajló területi
döntõk utolsó állomása a
szentendrei Pest Megyei
Könyvtár volt, ahová a Közép-
magyarországi régióból, Szol-
nok-, Komárom- és Pest me-
gyébõl 37 település 48 isko-
lájának 77 kisdiákja jelezte
részvételi szándékát. A ver-
senyt szeptember 17-én Nádor
Ildikó, a PMK igazgató-he-
lyettese, az Országos Széche-
nyi Könyvtár képviseletében
Moldován István, a Magyar
Elektronikus Könyvtár igaz-
gatója, valamint Ország Ka-
talin, az Egyszervolt.hu mun-
katársa nyitotta meg.

LUGIO: 
Római tábor

Dunaszekcsõn

Már negyedik alkalommal ren-
deztek római tábort Dunaszek-
csõn, általános iskolás-korú
gyermekeknek. 
Az Izbégi Iskolában hagyo-
mánnyá vált hogy azok a
diákok, akik szeretik az ókori
történelmet, kiérdemelhetik a
táborba jutás esélyét. Idén is
lelkiismeretesen felkészítette
csapatunkat Majnekné Horváth
Katalin történelem tanárunk.
Ugyanis a tábor kezdete elõtt
egy hónappal, minden héten
találkoztunk Szentendre kü-
lönbözõ pontjain (könyvtár,
Római Kõtár stb.) és anyagot
gyûjtöttünk, hogy kellõ tudás-
sal vértezzük fel magunkat.
Szerencsések vagyunk, mert
Szentendrén is volt római
tábor a Limes út vonalához tar-
tozva, így ellátogathattunk
városunk római kori romjai-
hoz, hogy jobban megismer-

kedhessünk a Légiós táborok
felépítésével, temetkezési és
egyéb szokásaival. Római-kori
öltözéket varrtak a kreatívab-
bak, megfelelõ római ék-
szerekkel feldíszítve. Itt sze-
retném megköszönni „Szupi”-
nak, Kézdi Klementina nagy-
mamájának a sok-sok ruha-
anyagot és a lelkes segítséget!
A mi csapatunk olyan diákok-
ból állt, akik szeretnek ve-
télkedni, szeretik a történel-
met. Három osztálytársammal
együtt (Kézdi Klementina, Kor-
mos Kata, Lezsán Alexandra),
azzal érdemeltük ki a részvé-
telt, hogy bejutottunk egy
Pest megyei történelmi vetél-
kedõbe, s ott  kemény küzde-
lemmel a középmezõnybe ve-
rekedtük magunkat. Iskolánk-
ból két 8-os lány és még négy
fiú vett részt rajtunk kívül az
idei táborban.
A tábor egyhetes volt (június
15-20-ig), s minden nap tar-
togatott valami meglepetést
számunkra. Délelõttönként és
délután is 3-3 állomást kellet
leküzdenünk. Többek között
fel kellett egymást öltöztetni

római ruhába (Lorica segmen-
tata), megtanultuk a római
ruhák fajtáját és neveit, mind
a nõkét és a férfiakét is. Meg
kellett nevezni a légiós ka-
tonák felszerelését, harci
öltözékét, sisakjának fajtáját
stb. Római mértékek haszná-
latát gyakoroltuk, hõsiesen
harcoltunk a kelták ellen.
Rekonstruálni kellett számító-
géppel egy római várat,
készítettünk római ételeket is.
A római építészet nehézsé-
geivel is meg kellett birkóz-
nunk. A római istenek nevét
és képét válogattuk szét, tulaj-
donságaik alapján. Készítet-
tünk római ékszereket is.
Kelta harcos kiképzésben is
részesültünk, ahol megismer-
tük a kelták harcmodorát,
híresebb kelta mondákat, hõ-
seikrõl. Egy érdekes rituálét
kipróbálhattunk, ahol beken-
ték agyaggal az önkéntesek
haját, s kelta motívumokat raj-
zoltak testünkre, mert a mon-
da szerint ezzel elõhívták
démonaikat, így õk halottnak
számítottak, s nyugodt szívvel
mehettek a csatába, mert õk
már így nem halhattak meg.
Meg kell említenem, hogy az
esti bulizások, koncertek, a
remek kaja még jobbá tette a
tábori hangulatot. 
Köszönjük szépen Kati néni-
nek, hogy elvitt minket erre a
felejthetetlen hétre! Minden-
kinek ajánlom ezt a szenzációs
tábort, aki jól akarja érezni
magát a nyáron (és még szereti
a történelmet is)!

Kertész Réka
Izbégi Általános Iskola 

volt 7. B-s

– Mivel ezidáig erre az elõdön-
tõre jelentkezett a legnagyobb
számú nevezõ, így a verseny
lebonyolítása, és a különbözõ
versenyhelyszínek biztosítása
nem kis feladatot rótt a
könyvtárra – mondta Nádor
Ildikó igazgató-helyettes. –
Négy zsûri felállításával, négy
külön helyszínen folytak pár-
huzamosan a meghallgatások.
A zsûrielnökök véleménye
szerint a mesemondók mind a
három életkor szerinti kate-
góriában rendkívül felkészül-
tek voltak az elõadásmód, a
beszédmód és a közönséggel
folytatott kommunikáció
szempontjából is. – Magyar
szakos tanárként különös jelen-
tõségét érzem ennek a verseny-
nek a tekintetben is, hogy a kis-

diákok körében is tudatossá
váljon az anyanyelv szeretete,
a szép kiejtés, az anyanyelv
ápolása és igényes használata,
a helyes nyelvhasználat ter-
jedése, és nem utolsósorban az
olvasás szeretete. Bízom ben-
ne, hogy a jövõ év is hozzájárul
majd a megkezdett folyamat-
hoz, hiszen 2009 a Magyar
Nyelv Éve lesz – emelte ki Nádor
Ildikó.
A szentendrei területi dön-
tõbõl öt gyermek – Németh
Boldizsár (Dunaújváros), Fodor
Balázs (Isaszeg), Budai Petra
(Dömsöd), Nagy Virág Eszter
(Székesfehérvár), Kaprielian
Alexa (Dunaújváros) – jutott
tovább, akik a többi döntõs-
sel együtt a magyar népmese
napján, szeptember 30-án lép-

nek majd pódiumra az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban, a
Mátyás királyról készült mul-
timédiás honlap ünnepélyes
bemutatóján. 

Kolos Emõke

Mesemondó verseny a Pest Megyei Könyvtárban



2004 szeptemberében nyitot-
ta meg kapuit a nagyközönség
elõtt az egykori Kerényi Mú-
zeum helyén a Café Rodin Ga-
léria, a Szentendrei Régi Mû-
vésztelep szomszédságában.
Az art café megálmodója a het-
venes években épült, a park
lombjai között megbújó üveg-
kocka-épületnek nemcsak
hogy megtartotta eredeti
funkcióját, hanem a mai kor
követelményeinek megfele-
lõen merészen tovább is fej-
lesztette azt. A kerekes székkel
is bejárható, tágas belsõ terû,
kávéházzal kiegészült kiállító-
teremben ugyanis nemcsak
elsétálhatunk a mûvek elõtt,
hanem „testközelbõl” élvez-
hetjük is azokat.
A lounge-stílusú kávéház kü-
lönleges elhelyezkedésével és
minimál építészetével kitûnõ
lehetõséget ad a legkülönbö-
zõbb mûvészeti irányzatok be-
mutatására. Kezdetben a be-
mutatóteremben – nevéhez
híven – elsõsorban szobrászok
alkotásai kaptak helyt. Késõbb
azonban a képzõmûvészet

egyéb ágai is egyre merészeb-
ben jelentek meg a galériában:
a festõk alkotásai mellett kiál-
lításra kerültek az óriási sza-
bad ablakfelületeket kiaknázó
fotóalkotások is, és az üvegre
festett áttetszõ, kívülrõl-
belülrõl egyaránt élvezhetõ
mûvek is. 
A kortárs mûvészetpártolás
szép példájaként „néma” ga-
léria helyett igényes kultúr-
találkozóhellyé vált a kávéház;
teret és helyszínt adva a külön-
bözõ mûvészeti törekvések-
nek, a párbeszédnek a mûvé-
szetpártolók és a mûvészek
között. A mûvésztalálkozókon
túl rendszeres irodalmi estek,
könyvbemutatók, ismeretter-
jesztõ elõadások, komolyzenei
és jazz-koncertek oltják az
elsõsorban helyiekbõl álló
törzsközönség kultúrszomját.  
Ez év tavaszán a kávéházak.hu
internetes portál – amely a
rendszerváltástól kezdve ér-
tékeli a hazai kávés vendég-
látás alakulását – a TOP 100
kávézó közé választotta a Café
Rodint. A mûvészeti szakmai

elismerés sem maradt el:
néhány hónapja a Híres ga-
lériák és aukciósházak címû
kiadvány szerkesztõsége vá-
lasztotta be a 41 hazai galériát
és aukciósházat bemutató
kiadványába a szentendrei
bemutatótermet.
Az eredmények megünnep-
léséhez és az évfordulóhoz tár-
sasági esemény is kapcsoló-
dott. Szeptember 20-án este
közel száz képzõmûvész, író,
mûgyûjtõ és mûvészetpártoló
részvételével ünnepelte fenn-
állásának négyéves születés-
napját a Café Rodin. A ren-

dezvény megnyitóján Kanyó
Erika, a galéria vezetõje meg-
köszönte mûvészeknek és
mûértõknek az elmúlt években
tanúsított lelkesedését és ki-
tartását, és nagy derültséget
okozva ünnepélyesen átadta a
kávéház rendezvényeit leg-
többet látogató elsõ három
helyezettnek az idén alapított
Rodin-emlékérmet.
– Terveink között szerepel az
art café-jelleg erõsítése, a ká-
véházi vendéglátás folyamatos
fejlesztése. Most õsztõl már
reggel 8-tól villásreggelivel vár-
juk a betérõket, de a vacso-
rákkal egybekötött rendez-
vények bõvítése sem marad el.
Ígérem, hogy minõségi jazz-
koncertben, borvacsorában,
kiállításban sem lesz hiány –
mondta Kanyó Erika. S mint
megtudtuk, a színházi jellegû
kultúreseményekbõl is sze-
retnének Szentendrére hozni
néhányat, ennek jegyében
vendégszerepel itt októbertõl
például a nagysikerû Duma-
színház. 

Kolos Emõke
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CONTINUO
A Vajda Lajos Stúdióban (Pé-
ter-Pál u. 6.) nyílik meg szep-
tember 28-án, vasárnap 11
órakor Gáll Ádám festõmûvész
kiállítása. Megnyitja: Novotny
Tihamér mûvészeti író. A tár-
lat nyitva október 12-ig pén-
tek, szombat, vasárnap 10 és
17 óra között.

SZENTENDREI KÉPEK
Végh Károly fotókiállítása a
Városház Galériában (Város-
ház tér 3.) megtekinthetõ
október 15-ig.

CIFRA TORNYOS SZÁNKÓ 
A Helyõrségi Klub (Szent-
endre, Dózsa Gy. u. 8.) október
11-én, szombaton 15 órai
kezdettel „Cifra tornyos szán-
kó” címmel magyarnóta délu-
tánt rendez. Jegyek 600, 700,
800 Ft-os áron kaphatók, elõ-
vételben a Helyõrségi Klubban
vagy a 26/312-822-es tele-
fonszámon megrendelhetõk.

FOTÓK A FALUHÁZBAN
A leányfalui Faluházban szep-
tember 27-én, szombaton 18
órakor Aknay Tibor fotómû-
vész kiállítása nyílik meg. A
kiállítás megtekinthetõ ok-
tóber 15-ig a Faluház prog-
ramjaihoz igazodva. 

KÉPZETEK
Ries Zoltán Képzetek címû
kiállítása szeptember 25-én
nyílik Marosvásárhelyen, a Vár
Galériában. A körülbelül hat-
van képet bemutató kiállítás
három hétig lesz megtekint-
hetõ.

KÖLTÉSZET ÉS ZENE
Szeptember 26-án 19 órakor
Budapesten, a Symbol Galé-
riában Kovács-Cohner Róbert
kortárs magyar költõ, vala-
mint Vedres Csaba és a Kairosz
kvartett közös elõadóestet
tartanak.

SZENTENDREI MÛVÉSZEK
STUTTGARTBAN
Október 2-án, csütörtökön
nyílik a Stuttgarti Magyar Kul-
turális Intézetben a 76 éves
Deim Pál festõmûvész és a 8
éves Eckensberger Lilian közös
kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja Török Katalin mûvészeti
író, kurátora Fekete János.

Art café a lombok alatt: 4 éves a Café Rodin

– Legutóbb még Fábry Sándor
Esti Showder címû mûsorá-
nak karaoke-versenyében
láthattunk, amint átvetted
egymillió forintos jutalma-
dat. Mi minden történt veled
azóta?
– Nagy hírek vannak: ahogy
már a városban csiripelték a
madarak, jelentkeztem a
Megasztár produkció negyedik
szériájának válogatójába. A
zsûri mindhárom tagja az elsõ
pillanattól kezdve nagyon jó
véleménnyel volt rólam. Talán
Eszenyi Enikõ zárt legjobban
a szívébe, bár megkaptam a
kritikát is a mozgásom miatt,
amikor az izgulás miatt néha
le-leálltam. Köt a titoktartás,
de annyit azért elárulhatok: a
tévében még láthatnak a
nézõk.
– Hány fokot kellett meg-
másznod eddig a megasztá-
ros szamárlétrán?

– Az elsõ lépcsõ a területi válo-
gató volt a Városligeti Mûjég-
pályán. Ezt az akadályt simán
vettem, de a körülmények nem
voltak túl biztatók. Mivel – az
elsõ három Megasztár-szériá-
tól eltérõen – bárki jelent-
kezhetett akár a helyszínen is,
hatalmas tömeg gyûlt össze,
és negyvenfokos hõség gyen-
gítette az idegeinket. Itt még
a Megasztár produkció ének-
tanárai számára kellett meg-
csillogtatnunk a tudásunkat.
Ezután 100-200 kiválasztott
került a szakmai zsûri elé egy
következõ fordulóba, a TV2
székházába, ahonnan a ti-
zenöt döntõs hangot választ-
ják majd ki.
– Egyedül vagy társaságban
folytatod a zenélést a hét-
köznapjaidban?
– Egyénileg és zenekari szin-
ten is igyekszem egyre jobban
mûködni. Zeneelméletet tanu-

lok, a szolfézstanulás végén
járok, közben Császár Csilla,
általános iskolai énektanárom
is újra foglalkozik velem. Ezek
mellett a legnagyobb ese-
ményként a zenekarunk össze-
állását említhetem. Egy es-
küvõn találkoztam össze a
zenésztársaimmal, ahol hamar
kiderült, hogy kitûnõen tu-
dunk együtt alkotni a szín-
padon. Így született meg nem
sokkal ezután a Dave és a Black
Magic Band. A '60-as évektõl
napjainkig régi és új sláge-
reket játszunk a popzenétõl a
rockig.
– Tegyük hozzá: mindezt úgy,
hogy közben rendületlenül
tanulsz tovább.
– Valóban, hiszen érettségi
után maradtam a Petzelt Jó-
zsef Szakközépiskolában,
hogy a marketinges végzett-
ségem mellé kitanuljam a
kereskedelmi szakmenedzser-

séget is. Többek között ettõl
is remélem, hogy segít befut-
tatni az együttest és a zenei
pályámat, amit elsõdlegesnek
tartok az életemben.
– Mire költötted a Fábrynál
nyert egymilliót, és egyál-
talán maradt-e még ezután
be nem teljesült álmod?
– Hangtechnikai felszerelé-
sekre, a honlapom, a schwartz-
david.hu elkészítésére és
promócióra költöttem. Nagy
álmom, hogy a zenekarral
végre találjunk fellépésre al-
kalmas helyet – akár rendsze-
res jelleggel is – Szentendrén,
vagy valahol a közelben.

Bokor Tamás

Zenekarra lelt a szentendrei megahang
Eszenyi Enikõ is a szívébe zárta Dávidot

Schwartz Dávid már nem elõször szerepel lapunk hasábjain: országos karaoke-
bajnok, ösztönös énekzseni õ, aki számos világsztár hangszínén képes megszólalni.
Az országos médiumok közül elõször a Viva Televízió fedezte fel, majd jött az RTL
Klub az Esti Showderrel, most pedig, az érettségit követõen a fiatalember megostro-
molta a TV2 Megasztár címû zenés produkcióját. Közben kereskedelmet tanul és
teret kér saját zenekarának. A többirõl õ maga számolt be olvasóinknak.

Kanyó Erika

Schwartz Dávid



Nyaralók a Dunakanyarban 5 és 10 millió
között eladók. Vízközeli és panorámás
egyaránt. Tel. 06-30-299-0376.

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

Szentendrén, a legkitûnõbb helyen,
fõút mellett, 2000 nm-es ingatlan,
100 nm hosszan Duna-parttal, vál-
lalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, társasházban, 32 nm-es gar-
zonlakás, egyedi fûtéssel 7,5 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén a Hamvas Béla utcában I.
emeleti lakás 10,5 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-664-1065.

228 nm-es, 3 szintes, luxus családi ház
Leányfalun 85 millió forintért eladó. Tel.
06-20-333-0933.

Új építésû, igényes kétlakásos ikerház fele,
saját kerttel, autó beállóval eladó. Szent-
endrén, Pismány aljában, 157 nm-es lakó-
tér, 342 nm-es saját kert, csendes, nyu-

godt környezet, 5 percre a 11-es fõúttól.
Kulcsrakész állapotban 36 millió forintért.
Tel. 06-20-823-2658.

Szentendre egyik legszebb részén 100 nöl-
es, hegyekre panorámás, összközmûves
építési síktelek csendes, csodás környe-
zetben igényesnek eladó. Irányár 17 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszer-
rel. Tel. 06-30-330-0554.

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

Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vál-
lal. Tel. 06-70-334-5717.

Fiatal diplomás angoltanár külföldi gyakor-
lattal, felzárkóztatást, nyelvvizsga-,
érettségi-felkészítést vállal minden szin-
ten, utolérhetetlen áron, a HÉV-végál-
lomásnál. Tel. 06-70-258-5712.

Matematika korrepetálást vállalok. Tel. 06-
30-487-8855.

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, for-
dítás minden szinten, Szentendrén a HÉV-
végállomásnál, csoportos jelentkezés
esetén bárhol a Dunakanyarban. Tapasz-
talt, dinamikus de türelmes Oxfordban ta-
nult és végzett tanárral. Óra alatt gyer-
mekfelügyelet megoldható Tel. 06-70-527-
3879. 

Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és
szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és ha-
ladók bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-
389-2250 Laár Balázs.

Szokatlan, de hatásos! Felismerni, ami van!
Családállítás Szentendrén október 10-tõl
12-ig. Egyéni, párkapcsolat, családi és
életstratégiai kérdések megoldása a
Hellingeri módszerrel. Információ és je-
lentkezés: Schmidt Brigitta Tel. 06-30-
250-8028.

Német tanítást vállalok gyerekeknek, fel-
nõtteknek minden szinten. Tel. 06-30-229-
0575.

SSPPOORRTT

Hastánc kedd - csütörtök - vasárnap 18-20
órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792. Vissza-
hívjuk!

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Gyermekfelügyelet, szakszerûen! Nyug-
díjas óvónõ vállalna gyermekfelügyeletet
heti 2-3 alkalommal. Tel. 06-30-299-9725.

Várunk szeretettel a Harmónia szép-
ségszalonban, Duna-korzó 21/A.,
fodrász Darula Adrienn Tel. 20-532-
3856. Új férfi kollégával bõvült a csap-
at, extrém és egyedi frizurák, haj-
hosszabbítás. Varga Krisztián Tel. 06-
20-357-7809.

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

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

A kiskópé gyermekfelügyelet várja jelent-
kezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve ovi-
szerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-395-
7957.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása su-
gárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Szakszerû kertgondozást, házkörüli mun-
kát vállalok. Tel. 06-70-227-6749.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Kõ munkák kivitelezését vállaljuk, ke-
rítések, támfalak, díszkapuk, gépkocsi
beállók hagyományos és ragasztott kõvel.
Tel. 06-20-986-0504.

Iskolakezdési utalványait - Sodexho
Pass, Ticket, Cadhoc - még beválthat-
ja nálunk! 2009. évi asztali és fali nap-
tárak, határidõnaplók már nagy
választékban kaphatók. Papír- és
Nyomtatványbolt a Ferences gimnázi-
um mellett, Fulko deák utca 16.

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
06-30-493-1553.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipu-
fogó-, szélvédõ javítás Szentendre Elõd
utca 2., Tel. 06-20-398-5592.

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

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

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Építõipari cég vállal zsaluzást (saját anyag-
gal), gépi vakolást és egyéb kõmûves
munkát. Tel. 06-30-746-5510.

Az Angyalház és a Tobacco Dohánybolt a
Péter Pál utcában szeretettel várja régi és
új vevõit.
A dohányboltban online telefonegyenleg
feltöltés, öngyújtó utántöltés, több mint
70 féle napszemüveg most akciós, 790 Ft-
os áron! Különleges pipadohányok és szi-
varválaszték. Italok, édességek, bizsuk,
játékok, presso kávé, hírlapok. Az An-
gyalház ajándékokat (gyógyító kövek, ola-
jok, extra bizsuk, angyalos kerámiák, üve-
gek, dobozok), könyveket, kártyákat és
egyedi iparmûvész textileket, képeket
kínál. Igény szerint: jóslás, angyalfes-
tészet, meditáció.

ÜÜZZLLEETT

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

20 nm-es, belvárosi udvari üzlethelység a
Dumtsa J. utcában, részben vagy egészben
kiadó. Tel. 06-20-490-2095

Vasvári lakótelepen (óvoda, élelmiszerbolt
mellett) 40 nm-es helyiség, üzlet vagy
iroda céljára kiadó. Tel. 06-30-962-5719.

Szentendrén 26 nm-es üzlethelyiség eladó.
Tel. 06-20-918-9165.

Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es mû-
hely, raktár, 200 nm-es iroda, 2000 nm-es
szabad terület kiadó, részletekben is eladó.
Új bõvítési lehetõség 600 nm. Tel. 06-70-
944-0859.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Eladó kifogástalan állapotú recepciós
pult (ívelt, cseresznyeszínû, üveg-
borítású), 110 cm magas, 320 cm
széles, 120 cm mély. Érdeklõdni
munkaidõben. Tel. (26) 312-657.

Sunnvision V 120 XXL álló szolárium har-
mad áron eladó. Új állapotú, 120W-os, 48
csöves, eredeti csövei megtermelik a csõ-
cserét, zsetonos. Ára 550 ezer Ft. Tel. (26)
316-867.

Jó állapotú tonett zongoraszék és ónémet
tükör eladó. Tel. 06-20-923-7427.

Békásmegyeri Bababizományi és Játék
boltba jó állapotú, használt babaholmit
bizományba illetve készpénzért átveszek.
Keresek: babakocsit, babahordozót, biz-
tonsági ülést stb. Tel. 06-20-314-3717.

Trabant 1,1 U Combi 1990. X. havi, friss
mûszakival, 2010-ig, eladó. Tel. 06-30-
203-9193.

ÁÁLLLLÁÁSS

P'art Mozi mozigépészt keres fõ-vagy mel-
lékállásba. Tel. 06-20-823-2658.

Egyéni vállalkozó, önállóan dolgozni tudó,
asztalos kollégákat keres egyedi bútor-
gyártásra, szentendrei munkahelyre. Tel.
06-70-209-9917.

Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 06-
30-996-0919.

A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény Tagintézménye, Szentendre,
Kovács László utca 3., gyógypedagógust
keres értelmileg akadályozott tanulók
osztályfõnöki teendõinek ellátására. 
A munkakör betöltéséhez szükséges vég-
zettség: oligofrén pedagógia vagy értel-
mileg akadályozottak pedagógiája szak.
A munkakör betöltésének idõpontja:
november 6. A pályázatot a fenti címre
kérjük benyújtani.

A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény Tagintézménye, Szentendre,
Kovács László utca 3. gyógypedagógust
keres felsõ tagozatos tanulók tanuló-
szobai teendõinek ellátására, életvitel
tantárgy tanítására. A munkakör betöl-
téséhez szükséges végzettség: oligofrén
pedagógia vagy tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája szak. Elõny: kézmûves
foglalkozások vezetéséhez szükséges kép-
zettség. A munkakör betöltésének idõ-
pontja: november 6. A pályázatot a fenti
címre kérjük benyújtani.

A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény Tagintézménye, Szentendre,
Kovács László utca 3., gyógypedagógiai
asszisztenst keres részmunkaidõben (6
órás). A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség: OKJ-s gyp. asszisztens vég-
zettség. A munkakör betöltésének idõpon-
tja: november 6. A pályázatot a fenti címre
kérjük benyújtani.

Jól mûködõ bio-kereskedés keres szent-
endrei 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.

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

Pénzügyi és számviteli területre, elsõsor-
ban 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 étterembe ügyes pultos lányt
keresünk. Tel. 06-20-599-6988.

Dryvit homlokzat-felújításban jártas,
megbízható, önállóan is dolgozni tudó
munkatársakat keresek. Tel. 06-20-523-
0253.

Szentendrei Metál Üzletház festékosztá-
lyára gyakorlattal rendelkezõ férfi eladót
keresünk. Tel. 06-70-381-0341.

Agilis reklámszervezõt keres a P'art Mozi.
Tel. 06-20-823-2658.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

50-es nagymama délután 4-tõl gyerek-
felügyeletet, gyermekszállítást uszodába,
tornára, különórára vállal. Tel. 06-20-391-
1373.

Nyugdíjas hölgy gyerekfelügyeletet, ta-
karítást vállal. Tel. (26) 313-577, 06-70-
557-5726.

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

Házi betegápolást vállalok Szentendre és
vonzáskörzetében. Tel. (26) 314-892.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

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

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

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

Pszichológiai segítség, stresszoldás,
sorselemzés. Léleklátó szeretettel várja!
Tel. 06-30-441-2769.

ÁÁLLLLAATT

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kiadó a Kálvária úton egy háromszobás
II. emeleti lakás. Tel. 06-70-319-8033.

Szentendrei családi ház 55 nm-es, külön-
bejáratú alsó szintje, bútorozatlanul kiadó.
Egy légterû, amerikai konyhás, konvek-
toros, kis rezsivel. Ár: 55 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-20-965-7912.

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

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdo-
hányzó, gyermektelen párnak, nõnek. Tel.
06-70-389-2139, 06-70-367-2645.

Szoba kiadó. 06-30-949-6456.

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

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

50 nm-es bútrozott lakás új állapotban
nagy terasszal háztartási gépekkel a Duna-
korzón kiadó. Ára: 70 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-30-625-3050. Garázs megoldható.

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

Október 15.-tõl kiadó Szentendrén, a
Bükkös patakhoz közel, 130 nm-es, felújí-
tott sorházi lakás, garázzsal. Tel. 06-70-
336-5530.

Garázs kiadó Szentendrén, a Vasvári
lakótelepen. Tel. (26) 316-867.

Szentendrén, a Püspökmajori-lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútoro-
zottan, hosszú távra kiadó. Érd.: 06-20-
970-6341.

Szentendrén a Sztaravodai úton családi
ház 76 nm különálló alsó szintje, hosszú
távra kiadó 70 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-
70-389-5275.

Bérelhetõ lakások, nyaralók, reális áron
kiadók. Tel. 06-30-299-0376.

Kiadó Szentendrén BELVÁROSBAN zöld-
övezeti, kertes családi ház 110 nm-es felsõ
szintje novembertõl. Tel. (26) 316-428,
06-20-393-3652.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Tahiban 3 szintes sorházi lakás, fürdõme-
dencés kerttel eladó. Tel. 06-20-412-
6367.

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

Eladó Szentendrén a Károly utcában 50
nm-es, elsõ emeleti, erkélyes lakás 11 mil-
lió forintért. Tel. 06-30-321-5965.

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

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

Eladó a Vasvári lakótelepen, I. emeleti,
60 nm-es, nappali + 2 hálószobás, igénye-
sen felújított lakás. (Új külsõ, belsõ nyílás-
zárók, fürdõszoba, WC, járólapok, parket-
ta, radiátorok.) Csöndes környék, szép
panoráma, nem panel. Irányár: 18 millió
forint. Tel. (26) 316-553, 06-20-972-
1928.

120 nm-es, felújított ikerház, belvároshoz
közel, 33 millió forintért eladó. Tel. 06-
20-934-3470.
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KERESSÜK A GAZDÁJÁT  
ennek a fiatal nagyon kedves tacskó keverék kan-
nak: 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.

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
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MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885

Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft

Szeptember 26. péntek 
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József 
20.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12) 
rendezte: Paczolay Béla 

Szeptember 27. szombat 
14.30 MACSKAFOGÓ 2. - színes
magyarul animációs film, 85 perc,
2007 rendezte: Ternovszky Béla 
16.00 BAB' AZIZ - A SIVATAG
HERCEGE - színes feliratos francia-
német-iráni-angol-tunéziai-magyar
filmdráma, 95 perc, 2005 
rendezte: Nacer Khemir 
18.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztrák-
német krimi, 98 perc, 2007 (12) 
rendezte: Stefan Ruzowitzky 
20.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12) 
rendezte: Paczolay Béla 

Szeptember 28. vasárnap 
14.30 MACSKAFOGÓ 2. - színes
magyarul animációs film, 85 perc,
2007 rendezte: Ternovszky Béla 
16.30 PÉNZHAMISÍTÓK - osztrák-
német krimi, 98 perc, 2007 (12) 
rendezte: Stefan Ruzowitzky 
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12) 
rendezte: Paczolay Béla 
20.15 BAB' AZIZ - A SIVATAG
HERCEGE - színes feliratos francia-
német-iráni-angol-tunéziai-magyar
filmdráma, 95 perc, 2005 
rendezte: Nacer Khemir 

Szeptember 29. 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 

Szeptember 30. kedd 
18.15 BAHRTALO! - színes ma-

gyarul beszélõ magyar játékfilm, 80
perc, 2008 (12) rendezte: Lakatos
Róbert 
20.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes, fekete-fehér feliratos
magyar filmdráma, 123 perc, 2008
(12) rendezte: Szaladják István 

Október 1. szerda 
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12) 
rendezte: Paczolay Béla 
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN -
színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12) 
rendezte: Paul Weiland 

EELLÕÕAADDÁÁSSOOKK

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET

Stéger köz 3.

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

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók B. u. - Iskola u. sarok
AZ ÉN CAMINOM - Nyitrai Ákos és
Ládi László útibeszámolója 3 részben:
Szeptember 30. kedd 19 óra
Utunk Santiago de Compostellába
33 nap meséje személyes történe-
tekkel
Október 14. kedd 19 óra
Zarándoklás a Francia úton
Legenda történeti-kulturális háttérrel 
Október 28. kedd 19 óra
Házak, templomok, városok az út
mentén

„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 tehet-
ségeket mutatunk be.  
Nézzenek minket!

Szeptember 26.
Hétközben:
• Emléktábla-avatás Szánthó Imre
tiszteletére
• Vasárnapi iskola 
• Autómentes nap összefoglaló
• Szentendre férfi ifi és felnõtt kézi-
labda mérkõzés összefoglaló
Hétközben-Téma
• Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság beszá-
molója – Magyar Judit
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin – Pest megyében élõk
magazinja
• 50 éves a Bihari Táncegyüttes 1. rész
• Magyar erdõk királya - dokumentum-
film
• Képviselõ-testületi ülés III. rész

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

S33 csatorna
399.25 Mhz

Akkreditált felnõttoktatási intézmény

Szeptember 22-én induló angol, 
olasz, spanyol, német tanfolyamok

• gyors, hatékony nyelvoktatás 
és vizsgáztatás egy helyen

• kiscsoportos, beszéd centrikus tan-
folyamok 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

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

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.

A Száguldó Orfeum 
bemutatja

Érints meg!
Egy lélekmelengetõ
találkozás Ivancsics

Ilonával és Kertész Katával
október 3-án, pénteken 
18 órakor a Dunaparti

Mûvelõdési Házban 
(Duna-korzó 11/A.)

A látható világunk mögött
van egy másik világ, amelyet
csak a szívével láthat az
ember. Errõl szólnak az
elõadók versben, prózában,
zenében, dalban és lélekme-
lengetõ táncban. 
Zene: Suha Kálmán 
Tánc: Borbély Krisztina
Jelmez: Halasi Zsuzsa 
Díszlet: Piszkátor Ildikó

Belépõ: 1000 Ft, megvásárol-
ható az elõadás elõtt 
a helyszínen 

Camoletti: ANNA CSAK EGY VAN
Vígjáték 2 felvonásban

Szereplõk:
Anna                    VOITH ÁGI
Bernard                TAHI TÓTH LÁSZLÓ
Claude                  CSEPREGI ÉVA
Catherine              SZTANKAY ORSOLYA
Robert                  CSÕRE GÁBOR
R: Tahi Tóth László

A mi Annánk egy jómódú házaspárnál
szobalányként szolgál. A férj, Bernard
rábeszéli feleségét, hogy látogassa meg
vidéken élõ édesanyját, mondván, neki
is vidékre kell utaznia. Valós szándéka az, hogy Catherine-t, a
szeretõjét felcsalja lakásába. Csakhogy a feleség elõtt is felcsil-
lan a lehetõség, ha a férje nincs otthon, õ is felhozhatja szeretõjét,
Robertet. Ennek érdekében elküldi Annát vidéken élõ édesapjához.
Az utazásba mindenki beleegyezik, de senki nem tartja be
ígéretét...

SZENTENDRE, PMK Színházterme (Pátriárka u. 7.)
Október 17. péntek 19 óra
Jegyek kaphatók a Tourinform Irodában (Dumtsa J. u. 22.)
és a PMK-ban. Szalai Gabriella (3O) 9 217 95O

„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 orvos-
beteg 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

Szeptember 30-án, 
kedden 9 órakor

EGÉSZSÉGNAP
a Helyõrségi Klubban

(Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.)
• gyülekezés a klub étter-

mében, a rendezvény 
megnyitása,

• egészségügyi állapot-
felmérés, akkreditált

orvostechnikai eszközökkel •
meszesedési problémák

kezelése
• hallásszûrés, • ortopéd

cipõk rendelése
• EKG-vizsgálat • vérnyomás

és vércukormérés.

A rendezvény díjtalan! 

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 szénanátha (dr. Gaál Andrea)
15.30 asztma-allergia (dr. Kósa Lajos)

16.20 légzési gyógytorna (Seregély Gabriella)
parlagfû kiállítás • gyerekrajz kiállítás • sóbarlang
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Oviolimpia
szeptember 27. szombat

10 óra, Izbégi iskola 
tornacsarnoka

Szeretettel várják a szer-
vezõk az óvodásokat és
szüleiket a sportversenyre.
Az óvodai sorváltóra 10
óvodás és 2 szülõ (apuka,
anyuka) összetételû csa-
pattal lehet nevezni. A
feladatokat mindig hat
óvodás és a két szülõ hajt-
ja végre (a cserére a ver-
senyszámok között van le-
hetõség). Az elmúlt évek
hagyományaitól eltérõen
nem egyéni versenyszá-
mokban versenyeznek az
óvodások, hanem minden
résztvevõ egy kis lapocskát
kap, amelybe a verseny-
bírók matricákat ragasz-
tanak be az eredménytõl
függõen. A verseny végén
a lapocskát lehet díjakra
beváltani.
Regisztráció 9.10-tõl, 
a részvétel ingyenes.
További információ: 
(26) 319-099, 
06-20-444-3160.

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 autóbuszállomás-
ra busszal Pilisszentlászló
felõl 16.10-kor. 

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.

Szeptember 22-én, az autó-
mentes napon a polgármester
úr megnyitója elõtt már óvo-
dások színesítették rajzaikkal
az azon a napon autós forga-
lomtól lezárt Duna-korzó asz-
faltját. A korzó a délelõtt
folyamán folyamatosan zsú-
folt volt a jókedvû kisgyer-
mekektõl, akik játékos kör-
nyezetvédelmi feladatokat
oldottak meg öt helyszínen,
és az aszfalton túl tele rajzol-
tak egy erre a napra kért, cso-
magolópapírokkal teleragasz-
tott Volánbuszt. 
Vállalkozó kedvû kismamák,
apukák, nagypapák tolták a
legkisebbeket a babakocsi-
toló-biztonsági versenyen a
környezõ utcákon.
A délelõtt és koradélután
legizgalmasabb pontjai a
tûzoltóság bemutatói voltak,
amikor élõben láthattuk, hogy
baleset idején a tûzoltók dolga
nem könnyû, elég elrettentõ
volt az áldozat oldaláról te-
kintve, éppen ezért akik a be-

mutatón részt vettek, biztos,
hogy ezután körültekintõbben
tesznek majd sok mindent. 
A Szentendrei Mûvészeti Is-
kola Néptánccsoportjának fer-
geteges néptánc-bemutatója
után Sütõ Melinda, a tánccso-
port vezetõje táncoltatta meg
a nézõket. 
A délelõtt és az egész nap fo-
lyamán nagy örömmel tapasz-
talhattuk, hogy a legfiatalab-
bak mennyire fogékonyak a
környezetük iránt, azonban
sajnos korban felfelé haladva
egyre kisebb a lelkesedés az
ilyen autómentes, környezet-
védelmi napok iránt. Persze
mindig van magyarázat: siet-
ni kell, nincs idõ megállni stb.
Hála Istennek, azért mindig
vannak kivételek köztünk, fel-
nõttek között is, akik értik és
helyén kezelik a környezet-
védelem, az alternatív közle-
kedés lehetõségeit. Minden
túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy õk azok, akik magukon

kívül gondolnak másokra, leg-
fõképpen a következõ generá-
ció(k)ra is.
Köszönjük a szentendrei óvo-
da, iskolapedagógusoknak a
pozitív hozzáállást! A délelõt-
ti rendezvényeken a Villasori,

a Szivárvány, a Bimbó utcai, a
Püspökmajori, a Hold utcai és
a Szent András óvodák, vala-
mint az Agy Tanoda, a Barcsay
és a Rákóczi Általános Iskola
diákjai nagy számban vettek
részt.
Délután a nagyobbaknak hon-
ismereti és környezetvédelmi
kérdésekkel megtûzdelt kerék-
páros ügyességi és távolsági
versenyt, KRESZ-vetélkedõt
szerveztünk, melyet a HÓD
HTE, a Paradicsom Klub és a
Rendõrség rendezett, bonyolí-
tott le a számukra. A vetél-
kedõn a következõ intézmé-
nyeket képviselték csapatok:
Izbégi, Szent András, Bárczi
Gusztáv, Barcsay, Rákóczi Ál-
talános Iskola és az Agy
Tanoda. A szentendrei gyere-
kek a város kerékpárútjain
mentek végig, mindenki sike-
resen küzdötte le az akadá-
lyokat. A résztvevõk Szent-
endre Város Önkormányzatá-
nak támogatásával autómen-
tes kitûzõt, emléklapot, édes-
séget, díszoklevelet, kerék-
páros alkatrészt, ismeretter-
jesztõ füzeteket, a legjobbak
fényvisszaverõ (láthatósági)
mellényt, sapkát vehettek át
a verseny végén dr. Dietz Fe-
renc polgármestertõl, a ren-
dezvény fõvédnökétõl.
A késõ délutáni programok
közül kiemelkedik a Presto
Sport Egyesület bemutatója,
akik Hamar Pálné vezetésével
a kajak-kenu sportot népsze-
rûsítették dunai felvonulá-
sukkal, és a Duna jelentõsé-
gére, benne rejlõ lehetõsé-
gekre hívták fel a hallgatóság
figyelmét. 
A Kissné Lengyel Ibolya által
vezetett Szentendrei Kenguru
Kötélugró DSK lányai bámu-
latos ügyességgel tekergették
a kötelet és kápráztatták el a
nézõket. 

A Triál csoport kerékpáros be-
mutatót tartott, melyet kizá-
rólag erõsebb idegzetûek szá-
mára javasolunk megtekin-
teni! Bár mutatványaik kipró-
bálásra nem javasoltak, mégis
a fiatalabb nézõk közül sokan
kíséreltek meg hasonló mu-
tatványokat késõbb is. Egész
nap lehetett egészségügyi ta-
nácsokat kérni, kerékpárvá-
sárlással kapcsolatban hasz-
nos útmutatásokat kapni, ér-
dekes jármûveket kipróbálni,
és a Duna-korzón szabadon,
autómentesen sétálni, bicik-
lizni, nézelõdni.
Este felé Szentendre közle-
kedési problémáiról beszél-
gettek a meghívottak: Hideg-
kuti Gergely képviselõ, Lenkei
Péter, a Pomázi Klímakör és a
Levegõ Munkacsoport elnök-
ségi tagja a szervezõ egyesü-
letek képviselõivel: Árpásy
Miklóssal (Paradicsom Klub),
Beck Lászlóval (HÓD), Kosz-
tolányi Edittel (Szalamandra),
Dukay Igorral (Élõ Táj) és az
érdeklõdõkkel.
Egy városi kerékpáros felvo-
nulás, a CRITICAL MASS  pró-
bálta felhívni a szentendrei
lakosság figyelmét arra, hogy
van élet az autón túl is, melyet
már sok, általunk csodált euró-
pai kis- és nagyváros is bi-
zonyított. Este a Filutky kon-
cert zárta a rendezvényt.

A rendezvény fõ támogatói: Szentendre
Város Önkormányzata, Szentendrei
Kulturális Kht. voltak, és nagy köszönet
illeti a többi támogatót is: az ÖKO-
Pannon Kht.-t, Surányi István cukrász-
mestert, Maros Márk kiskereskedõt,
Dicsõ Zoltán és dr. Pázmány Annamária
képviselõket, és nem utolsósorban
Sándorné Vincze Viktóriát, a Polgár-
mesteri Hivatal  környezetvédelmi re-
ferensét, Herczeg Ábrist, a Kulturális
Kht. munkatársát, Beck Lászlót és
Mónikát, Árpássy Miklóst, a Napórás
Házat, a szentendrei Polgárõrséget, 
a közterület-felügyelõket, továbbá a
Volánbuszt, a Szentendrei Rendõrséget,
Tûzoltóságot és a civileket, Egészséges
Városért Közalapítványt, Hód Túra-
egyletet, Paradicsom Klubot, Szala-
mandra Egyesületet, Fulco Deák Egye-
sületet, akik nélkül ez a nap nem
jöhetett volna létre.

A 2008-as Autómentes nap 
fõ szervezõi:

Dukay Krisztina Nóra 
(Élõ Táj Egyesület)

Zakar Ágnes 
(Bükkös-partiak Baráti Köre

Egyesület elnöke)

Autómentes nap Szentendrén


