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Magyar Örökség-díjas lett a Régi Mûvésztelep

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Szakács Imre festõmûvész
a díjátadáson. (A háttérben Balogh László festõmûvész)

Bogányi Tibor

Bihari Zsóka

Szeptember 20-án, szombaton Magyar
Örökség Díjban részesült a Szentendrei
Régi Mûvésztelep: többek között Nemes
Nagy Ágnes író-költõnõvel, dr. Schulteisz
Emil orvos professzorral, orvostörténeti
kutatóval és az idén 25 esztendõs
Ghymes Együttessel együtt . Az elismerés
átadására a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében került sor, az
oklevelet dr. Dietz Ferenc polgármester
és Szakács Imre festõmûvész, a mûvésztelep vezetõje vette át a Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagjaitól. Az intézmény neve mostantól a
magyar kultúra elõmozdítóinak listáján
szerepel a Magyar Örökség Arany
Könyvében.

Csák György

Kulturális rovtunkban a Bogányi testvéreket mutatjuk be Mûvészcsaládok sorozatunkban (7.
oldal). A Barcsay iskolában nyílt kiállítás a Dunakanyar Foltvarró Kör tagjainak munkáiból. A
kör céhmestere és a kiállítás szervezõje Bihari Zsóka (8. oldal). Csák György, azaz Tüskepapa
az Ister napok közkedvelt alakja (6. oldal). Pistyur Imre Mitikus kos címû mûve nyolcvan kiállító közül kapta az elsõ díjat a szombathelyi Ars Pannonica Biennálén (9. oldal). Nemzeti
gyásznapunk alkalmával rendezett ünnepségen, október 6-án fellép a Filibili népdalkör is,
Lázár Enikõ vezetésével (3. oldal).

Sarazástól
a táblázásig
KULTÚRA
Összeálításunk
a 6-7. oldalon

VUK gõzerõvel dolgozik
Problémát lát az utcákon? Csak be kell jelenteni, és
hipp-hopp, jön VUK! A városi utakat karbantartó „kommandót” a Városi Szolgáltató Zrt. (VSZ) mûködteti.
Néhány hónapja õk felelnek a városüzemeltetési gondokért: kátyúznak, takarítanak, táblákat pótolnak
rendületlenül. A VSZ Zrt. városüzemeltetési részleg
vezetõje, Krausz Julianna mutatja be olvasóinknak az
operatív csoport mûködését.

A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkezõ demokrácia elvén
és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon
mindenkinek módjában áll díjra javasolni az
általa érdemesnek tartott személyt, együttest,
intézményt, illetve teljesítményt. A Magyar
Örökség-díj huszonhét tagú bírálóbizottsága
kizárólag az így beérkezett javaslatokból
választja ki közös megbeszélés után titkos
szavazással a díjazandókat. A szavazások
értelmében évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki színvonalas kulturális mûsor keretében. A Bírálóbizottság elsõ
elnöke köztársasági elnökké történt megválasztásáig Mádl Ferenc volt.

Pistyur Imre

Folytatás az 9. oldalon

Lázár Enikõ

arcok
– Miért született meg a VUK?
– A Városi Szolgáltató Zrt. azért hozta létre idén áprilisban az
önkormányzat megbízásából a VUK csoportot, vagyis a városi
utak karbantartására hivatott szakembergárdát, hogy minél
gyorsabban el tudjuk hárítani az önkormányzati tulajdonú
közterületeken a természeti és emberi erõk, például az esõzések
és a vandalizmus okozta károkat. Ennek megfelelõen a VUK
csoport tagjai szüntetik meg a közterületi viharkárokat, a város
forgalmi rendjének megfelelõen pótolják az ellopott KRESZtáblákat, javítják a kockaköves és aszfaltos burkolatokon
keletkezett kátyúkat, kezelik a zöldhulladék-problémákat, és
õk biztosítják az utak ûrszelvényét is.
– Melyik szakterület adja a legtöbb munkát?
– Magasan kiemelkednek az útkarbantartási munkálatok. A
városi utak jó része – a Magyar Közút Kht. kezelésében lévõ
fõútvonalak kivételével – az önkormányzat tulajdonát képezi.
Folytatás a 3. oldalon

2 önkormányzat
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A FiberNet Zrt.
közleménye
Mint arról már korábban
tájékoztattuk Elõfizetõinket, Szentendrén és Leányfalun hálózatunk korszerûsítése és teljes átépítése vált szükségessé.
Tájékoztatjuk, hogy a munkálatok miatt a településeken október 6-ától
egészen ez év végéig várhatóak szolgáltatás-kiesések, melyek egy elõfizetõt csak néhány napig
fognak érinteni.
A kiesés nem lesz folyamatos, csak szakaszosan
fordul elõ.
Ennek megfelelõen október 6-ától kezdõdõen munkanapokon, reggel 8.00
óra és délután 18.00 óra
közötti idõszakban a kábelTV-, internet és telefon
szolgáltatások hosszabbrövidebb ideig nem lesznek elérhetõek.
Amennyiben Ön internet
elõfizetéssel rendelkezik,
úgy a lakás területén is át
kell vizsgálnunk a belsõ
hálózatot, melyet szükség
esetén díjmentesen javítunk.
Az átépítési munka folyamán, az adott héten
sorra kerülõ utcák listájáról munkatársaink külön
értesítõt juttatnak el a
háztartásokba, illetve Elõfizetõink bõvebb tájékoztatást
kaphatnak
a
www.fibernet.hu
weboldalon.
Esetleges kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal
Telefonos Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, a
1280-as – helyi tarifával
hívható – telefonszámon.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
FiberNet Zrt.

Humanista Mozgalom
A Fáklyás Békejel egy esemény,
ha tényleg fontosnak érzed
a változást, kapcsolódj be
a folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél részt
egy széleskörû összefogás
megteremtésében, olyan
szentendrei fórum megszervezésében, amely konkrét
megoldásokat dolgoz ki, évek
vagy évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

Felhívás városi
kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 10/2008. (II.20.) Önk. sz.
rendeletében
szabályozza
a Városi kitüntetõ díjak közül,
a Szentendre Város Mecénása
díj adományozásának rendjét.
A rendelet értelmében e kitüntetõ díj minden évben egy
személynek, vagy csoportnak
adományozható Szentendre
Város Képviselõ-testületének
határozata alapján.
Szent4endre Város Mecénása
Díj adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedõ
módon támogatják Szentendre város jó hírnevének
öregbítését, értékeinek növelését, megõrzését. A díj jutalmazottja Asszonyi Tamás szobrászmûvész Vujicsics téri
közszobrának kicsinyített mását veheti át.
A Mecénás Díjra beérkezett
javaslatokat a képviselõ-testület Kulturális, Oktatási,
Kisebbségi és Sport Bizottsága
véleményezi, ezt követõen a
decemberi ülésén dönt a testülete. A kitüntetõ díjat a pol-

gármester 2009 januárjában,
az újévi koncert keretében
rendezett ünnepségen adja át.
A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkezõ
polgár.
A díjakból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát. Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg az adatlapon,
mely a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
A javaslatok beérkezési
határideje: október 31. péntek, 12 óra, helyszín: Polgármesteri Hivatal (Városház tér
3.) iktatója.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mail-ben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre a nyolczas@
ph.szentendre.hu
címre.
További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné, jegyzõi titkárság, (26) 503-365.
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Közlemény
Szentendre Hév-állomás
környékén, a Rendõrkapitánysággal szemben tervezett bevásárlóközpont
megvalósíthatósága érdekében történõ szabályozási
terv módosítás véleményezési eljárása lezárult.
Az 1997 évi LXXVIIII. tv.
(Étv.) 9 § (6) bekezdése
szerint a Szentendre, Rózsa
utca – Dózsa György út –
Dunakanyar krt. – Vasúti villasor – Kõzúzó utca által
határolt terület Szerkezeti
Tervmódosítása, Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
közzétételre került. 2008.
szeptember 26-tól 30 napon
át megtekinthetõ a polgármesteri hivatal elsõ emeleti
hirdetõtábláján. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a
fõépítész fogadja.
A településrendezési tervek
módosításának véleményezi
anyaga megtekinthetõ a
város honlapján:
www.szentendre.hu / rendezési terv/ folyamatban
lévõ településrendezések /
Hév állomás és térsége.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Szentendrén,
a rendelõintézetben
A LÁTÁS HÓNAPJA
keretében
minden 2. szemüvegnél,
AZ OPTIKAI KERETET
AJÁNDÉKBA ADJUK.
2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Sarazástól a táblázásig
Folytatás az 1. oldalról
A cégünk ezek karbantartására
szerzõdött a várossal, vagyis
mi biztosítjuk a munkaerõt, a
gépjármûvet, a szerszámokat,
a nyersanyagokat, és önkormányzati felügyelet mellett,
az önkormányzat szakembereivel szorosan együttmûködve végezzük a kátyúzási és
karbantartási munkákat. A
VUK csoport operatív, azonnali beavatkozásra kész, de
vannak olyan nagyobb volumenû feladatok, amelyeket
nem tudunk néhány órán belül
elvégezni. Ha például több
négyzetméternyi útfelületet
kell kátyúzni, alvállalkozót
kell bevonnunk a munkába. Az
ilyenkor szükséges árajánlatkérés és szerzõdéskötés miatt
a hiba elhárítása hosszabb
idõbe telhet. Ugyanígy késlelteti a beavatkozást az is, ha
egy ellopott KRESZ-tábla helyett éppen nincs a raktárban
másik, vagy ha egy hiányzó
utcanévtáblát kell pótolni,
hiszen ezt egyedileg kell
legyártatnunk.
– Mégis mit mutatnak a
tapasztalatok, mennyi idõn
belül tudnak reagálni egyegy lakossági bejelentésre?
– Mint említettem, áprilisban
kezdett mûködni a csoport, s
az óta egyre bõvül az elvégzendõ feladatok listája. A
hatékonyság érdekében min-

den, az önkormányzattól kapott vagy
lakossági bejelentés
során érkezett városüzemeltetési problémát egy egységes
nyilvántartó rendszerben vezetünk,
amelyben szerepel
a bejelentés dátuma,
a probléma jellege és
a várható költségek
kimutatása. A bejelentett problémákat
rangsoroljuk, és az
ennek megfelelõen
oldjuk meg. A kiemelt feladatokat a bejelentéstõl számított egy-két órán belül elvégezzük.
– Milyen nagy eredményeket
értek el eddig?
– Eddigi tevékenységünk legnagyobb részét a kátyúzás, a
takarítás és a KRESZ-táblák
kihelyezése adta, de sok bejelentés érkezett hiányzó utcanévtáblákról is. Parlagfüvet
irtott a csoport a Pap-sziget
környékén, az Egres utcában,
a Hold utcában, a Rév utcában
és a Boldogtanyai úton, valamint rendszeresen végeznek
sarazást a nagy esõzések után.
Folyamatosan tisztítják emellett a nyílt csapadékvíz-elvezetõ árkokat, és gallyazzák a
fákat.
– Városüzemeltetési kérdésekrõl szólva beszéljünk még
egy kicsit a parkolásról: mos-

A parkolási rendszer célja
a forgalomszabályozás
tanság látványos munkák
zajlanak a belvárosi aszfalton. Mi történik?
– Szeptember második hetében a kollégáink elkezdték
újrafesteni a szabályos
parkolóhelyeket jelzõ burkolati jeleket, ezt megelõzõen
pedig telepítették a szabálytalan parkolást visszaszorító,
forgalomkorlátozó oszlopokat, az úgynevezett pollereket. Itt szeretnék szót ejteni
egy sokat emlegetett lakossági panaszról, nevezetesen a
parkolási díjakról. Tisztán kell
látni, hogy a 2007 októbere
óta mûködõ parkolási rendszernek elsõsorban nem a
bevételszerzés a célja, hanem
a forgalomszabályozás. Nem a
pótdíjazásra törekszünk, hanem az önkormányzati rendelettel összhangban azt szeretnénk elérni, hogy a belváros

Újabb fejlesztés Szentendrén
– Megújul a „HÉV-aluljáró”
A városunkba érkezõk, valamint az ingázó helyi és kistérségi lakosok nap mint nap szembesülnek a HÉV-aluljáró „kellemetlen” látványával. Az aluljárót egy idei évben elnyert pályázati
támogatásból felújították, és ezzel együtt a város egyik „bejárata” is csinos, kellemes külsõvel várja a Szentendrére érkezõket. Az elavult, rossz, hiányos világítás, a megrongált és sérült
burkolatfelületek, amelyek graffitivel vannak elcsúfítva, néhány hónapon belül a múlté
lesznek.
Szentendre Város Önkormányzata a Vajda Lajos Stúdióval együttmûködve az aluljáró ki- és
bejáratánál a homlokfalra Szentendrét megjelenítõ képi bemutató felületet helyez el, amely
városunk idõbeni fejlõdési irányait mutatja be.
„A felújított közvilágítás kellemes és biztonságos közlekedést biztosít az aluljáróba, mely
oldalfalára alkalmanként kulturális galériákat szervezünk. A közvilágítás felújítása alkalmavál
a meglévõ, régi, korszerûtlen gazdaságtalan világító testeket újakra, energiatakarékosakra
cseréljük, számszerûleg 30 darab lámpatest elhelyezését tervezzük. A Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégia egyik kiemelt fejlesztési területe az intermodális csomópont, ennek
egy része a most felújításra kerülõ HÉV-aluljáró is” – mondta el dr. Dietz Ferenc polgármester.
A HÉV-aluljáró felújításának elõkészületei már megkezdõdtek, várható befejezés 2009
májusában.
Polgármesteri Hivatal
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legszûkebb utcáit és legnagyobb gyalogosforgalmú helyeit
a legkisebb autós zsúfoltság
terhelje. Emiatt került a belváros perifériájára a legolcsóbb parkolási zóna, hogy
csak akkor menjünk autóval a
belvárosba, ha szükséges.
Szentendrei gépjármûvek számára az I. és II. zónában
ingyenes a parkolás, az errõl
szóló igazolást az önkormányzat adócsoportja állítja
ki. Felhívom az autósok figyelmét, hogy a parkolásról
részletes, térképes tájékoztatót találnak a www.vszzrt.hu
honlapon, és beindult a mobil
parkolási rendszer is: ha gondot okoz az aprópénzváltás, az
egyik mobilszolgáltatón keresztül már SMS-ben is lehet
parkolójegyet venni. Az errõl
szóló tájékoztatót a parkolóautomatákon olvashatják el.
Októbertõl már két mobiltelefonos parkolási lehetõség
közül választhatnak a parkoló
ügyfeleink, amelyrõl szintén a
honlapunkon tájékozódhatnak részletesen.
Kátyú van az utcában? Saras
az aszfalt? Ellopták a KRESZ
táblát? Hiányzik az utcanévtábla? Gallyak lógnak az
útra? Ha bárhol a városban
városüzemeltetési problémát tapasztal, küldjön faxot
a 06-26/501-022-es számra, illetve e-mailt a titkarsag@vszzrt.hu címre!

A polgármester

naplója
Október 6.
09.00 hivatali kisvezetõi
megbeszélés
10.00 hivatali vezetõi megbeszélés
11.00 kistérségi vezetõi megbeszélés
12.00 Egyeztetõ megbeszélés
VSZ Zrt ügyvezetõjével
14.00 Egyeztetõ megbeszélés
a Kulturális Kht. ügyvezetõjével

Október 7.
09.00 Komposzt nap megnyitó Városházán
14.00 egyeztetés MAHART
vezetéssel
15.30 Babautalványok átadása
16.30 Szentendre 1000 éves
munkacsoport megbeszélése

Október 8.
15.00 Pro Szentendre Kft.
tulajdonosi bizottság ülése

Október 9.
8.00 Óbuda TSZ megbeszélés
14.00 BAFT ülés
15.00 M0 Térségfejlesztési
Bizottság
17.00 Városfejlesztési Egyesület

október 10.
Hild-díjas települések megnyitója Kecskeméten

Bokor Tamás

Október 6.

NEMZETI GYÁSZNAP
Szentendre Önkormányzata szeretettel hív
mindenkit a gyásznap alkalmával rendezett
koszorúzásra és megemlékezésre
15 óra
Koszorúzás a szentendrei új köztemetõben.
Megemlékezést tart Szász Milán hadnagy
Petzelt József honvéd tábornok sírjánál;
koszorúk elhelyezése
16.30
Megemlékezés a Fõ téren. Ünnepi beszédet
mond dr. Dietz Ferenc polgármester,
közremûködik a Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának fúvószenekara
és a Filibili Népdalkör
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Fejlesztési területek fóruma
A HÉV-végállomás körüli, valamint az Egres út 2. szám alatti fejlesztési területrõl
rendezett fórumot az önkormányzat szeptember 15-én. A környékbeli lakók és az
érdeklõdõk választ kaphattak az õket érintõ kérdésekre.
„Az elkövetkezõ években a
Hév-végállomás és környéke
lehet az egyik kiemelt városi
fejlesztési terület. Fontos
lenne az új kistérségi közlekedési és közigazgatási alközpont, az ún. intermodális
csomópont kialakításához a
HÉV és a Volánbusz pályaudvarának felújítása, P+R („parkolj és utazz” típusú) parkoló
építése, valamint a közigazgatási és egészségügyi feladatok egy részének idetelepítése
és fejlesztése. Vállalkozási
területet lehetne továbbá
kialakítani a Városi Szolgáltató (VSZ) Zrt. Szabadkai utcai
telephelyének kihasználásával, amely most jelentõsen
alulhasznosított területként
jelenik meg településünk
térképén” – hallhattuk újra

összefoglalva azokat az alapelveket, amelyek tavaly szeptember 26-án, az intermodális
csomópont kialakításáról rendezett fórumon már elhangzottak.
Az Ecoris Kft. által készített
hatástanulmány szerint Szentendre térségének kereskedelmi ellátottsága még fejleszthetõ szinten van. E tanulmányt alapul véve Szentendrén és térségében a meglévõ mellé további nettó 30
ezer négyzetméternyi kereskedelmi területre lenne szükség, amelynek kétharmadát az
autós bevásárlásra, egyharmadát pedig a gyalogos (átszálló) forgalomra lehetne
szervezni. E célra már megtörtént egy terület kijelölése
a volt Volánbusz telephelynél,

ahová nemsokára hipermarket
épülhet. A kiválasztott helyszín pluszforgalmat nem generál, hiszen az a 11-es fõút
(Dózsa György út) mentén fekszik, így a bevásárlóknak nem
kell a fõvárosba menniük,
hanem hamarabb, kevesebbet
autózva szerezhetik be a szükséges árukat. A tervek szerint
a gazdasági forgalom új csomóponton keresztül jut majd
el az áruházhoz.
Kérdés merült fel a Római
temetõ utca lakóinak részérõl
a VSZ Zrt. hulladékkezelési
engedélyével kapcsolatban.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
válaszában tudatta: a szeptember 3-án keletkezett tûz
idején a telephelyen a pomázi
lomtalanításból származó,
átrakásra váró hulladék gyul-

Dicsõ Zoltán képviselõ, dr. Kirchhof Attila aljegyzõ, Kun
Csaba alpolgármester és dr. Dietz Ferenc polgármester
ladt ki, a tûzeset kapcsán
hatósági eljárás van folyamatban. Az önkormányzat minden
szabályt be akar tartani és tartatni, ezért a VSZ Zrt. vezérigazgatóját felszólították,
hogy újfent ellenõrizze a cég
engedélyeit. Szükséges lenne
hosszú távon áthelyezni a
telephelyet egy ritkábban
lakott városrészre. A terület
fejlesztését pályázati források
és magántõke bevonásával
kívánja az önkormányzat megvalósítani.
Az Egres úti fejlesztési terület
kapcsán Alföldiné Petényi
Zsuzsanna fõépítész így fogal-

mazott: az önkormányzat tudatosan nem serkenti a fejlesztést és az üdülõterületek
belterületbe vonását. A terület rendezési tervét készítõ
tervezõ szerint a közmûvesítés
nem ajándék a lakosok számára, hanem szigorú elõírás,
amely kötelezi õket arra, hogy
csatlakozzanak hozzá. Csak
akkor szabad építési engedélyt adni egy telekre, ha a
teljes közmûvesítés megtörtént, s olyan telekre nem
adható építési engedély,
amely eleve nem közmûvesíthetõ.
-t-

25 ÉVES A HOLD
UTCAI OVI!

MOLETT

Ez alkalomból várunk minden kedves
volt és jelenlegi óvodást,
minden kedves
valaha is ott dolgozott kollégát,
október 8-án 15 órától kezdõdõ
születésnapi délutánunkra.

Molett Bolt, S-tõl
10XL-ig, Szentendrén
a Péter-Pál templomnál a
Kucsera Ferenc utcában.
Nyitva tartás
hétköznap 10-18 óráig
szombaton 10-16 óráig
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Városszépítés
Megkezdõdtek a Tobakosok keresztjének
környezetében lévõ zöldterület rehabilitációs
munkálatai Pirk Ambrus kertépítõ mérnök tervei alapján, melynek eredményeképpen a
város egyik legszebb pontjának panorámája
újra élvezhetõvé válik. A helyreállítást a
közterület örökbefogadói – a Horváth család
és az Eredics család, valamint a Dalmát pince
baráti köre – a várossal karöltve végzik.

Meghívó õszi patakparti
nagytakarításra
Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti
rendezvényünkre
október 11-én, szombaton (esõnap
október 12.)
Program
9 órától: környezet-, játszótérrendezés,
pataktakarítás

Találkozás a Mókus hídnál.
Eszközökrõl, konténerekrõl gondoskodunk!
11 órától: Bükkös-party
Családi nap a patakparti fajátszótéren: aszfalt rajzkészítés, szabadtéri hangverseny,
eszem-iszom. Közremûködik: a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola Ütõs Kamaraegyüttese
Bártfai tanár úr vezetésével
12 órakor: Bükkös Pályázat nyerteseinek
ünnepélyes díjátadás
A díjakat átadják: dr. Dietz Ferenc polgármester és Szamos László cukrászmester
A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármestere
Érdeklõdni lehet: Zakar Ágnes (Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület) szervezõnél a 0620-967-6820 telefonszámon.
A rendezvény támogatói:
Pest Megye Önkormányzata, Szamos Marcipán
Cukrászda, VSZ ZRT, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola, Páljános Ervin képzõmûvész,
tanár, Nagy Sándor – Képkeretezõ MûhelyMûvészbolt, Kovács Endre kovácsmester,
Szûcs Sándor papírmolnár.
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Közlekedhetünk a Megyeri hídon
Forgalomba helyezték az
ország leghosszabb Dunahídját. Szeptember 30-án,
kedden délután ünnepélyes
keretek között átadták a forgalomnak a Megyeri hidat. Az
eseményen beszédet mondott
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, valamint Demszky Gábor, Budapest fõpolgármestere. A jelenlévõ dr. Dietz
Ferenc szentendrei és Parlagi
Endre budakalászi polgármester egyaránt a teljesítetlen ígéretekre hívta fel a
figyelmet. Mint emlékezetes,
az illetékes Gazdasági Minisztérium elkerülõ utat ígért
a nagyközségnek, s a várhatóan megnövekvõ forgalom miatt
Szentendre számára is égetõ kérdés lenne egy tehermentesítõ
út mielõbbi megépítése.
A mûtárgyon a Nemzeti Infrastruktúra-Fejlesztõ Zrt. elõzetes
forgalombecslései szerint naponta átlagosan 57-58 ezer gépjármû halad majd át, emellett jelentõs gyalogos- és kerékpáros
forgalmat is levezet. Megépítése 63,2 milliárd forintba került,
s amíg a szigetmonostori kishíd meg nem épül, jogi értelemben
csupán ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezik.
-t-
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A tehetség tudás nélkül vagy a tudás tehetség nélkül senkit
sem tehet tökéletes mûvésszé.
(Vitruvius)

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja a Kultúra rovat szerkesztõje:
Rappai Zsuzsa tel.: 20/447-6926 • e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Tüskepapa
Az Ister napok közkedvelt
alakja Tüskepapa. Az örökké
viccelõdõ, humorával, kedvességével a gyermekeket
szinte elvarázsoló bohóc már
látványában is derût sugároz.
Õ az, aki végigvezeti a közönséget egyik programtól a
másikig, játszik nekik és velük,
mesél kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Mint ahogy egy
szeretetre méltó házigazdához
illik. A piros orrú, tüskehajú,
szívecskékkel díszített nyakkendõjû bohócfigurát Csák
György színmûvész álmodta
valaha életre.
– Hogyan tud a színész egy
bohóc bõrébe bújni, a „színpadról az utcára” költözni?
– Az én életemben a színészi
munka mindig ötvözõdött a
bohócsággal. A Színmûvészeti
Fõiskola elvégzése után a szolnoki Szigligeti Színházban,
majd a Nemzeti Színházben
játszottam, késõbb az Arany
János Színház szerzõdtetett
színésze voltam. A kilencvenes
évek elején sok kollégámhoz
hasonlóan én is vállalkozó lettem a színházi státus mellett.
Ennek a mûvészeti vállalkozásnak a keretein belül született meg a Trambulin Színház.
Utazó társulatként fõleg gyermekszínházi elõadásokat játszunk évi százhúsz-száznegyven alkalommal, országszerte.
Emellett létrehoztam egy BohócSzervíz nevû szolgáltatást
is, különféle kulturális rendezvények színesítésére. Ez a
„szervíz” bohócprogramokat,
gólyalábas produkciókat –
fõleg szabadtéri elõadásokat
„szolgáltat”.
– Ez a sokoldalúság – gondolom – a színészi játék mellett sokféle feladatot ró a társulatra…
– A vállalkozás némi túlzással
családinak is nevezhetõ. Vagyis, a tágabb értelemben vett
társulat tagjai között ott van
feleségem, Szuchy Márta, aki
a díszleteket és a jelmezeket
tervezi, Péter fiam, aki zeneszerzõ és zongorista, Eszter
lányom, aki aktív gólyalábas

Tüskepapa „munkában“
és bohóc. Tamás, a középsõ
fiúcska pedig néha marketing
tanácsokat ad.
– Hogyan jött létre Tüskepapa figurája?
– Egy alkalommal valamilyen
vonzó figurát kellett kitalálnom: ekkor jött Tüskepapa
ötlete. Azt tartottam fontosnak, hogy semmiképpen ne
legyen cukros. Megtaláltam a
cirkusz világában a bohócfigurát. Emellé jött késõbb a
gólyalábas produkció. Az elsõ
pillanattól nevet adtam magamnak. Fontosnak tartottam,
hogy ne legyen mézes-mázos,
ne legyen kézenfekvõ a becézése sem. Gondoltam, ez ad
némi távolságot, és a kapcsolatteremtés folyamán válok
majd megnyerõvé, úgy leszek
hatással a hallgatóra.
– Bohócnak születik valaki?
– Szerintem inkább terem. Ezt
nem lehet tanulni, véletlen,
hogy kibõl lesz a jó bohóc.
Egyszercsak valahol ott terem.
Mulatnak rajta, szórakoztató,
repül vele az idõ, és kész. Talán
van bennem egy kis plusz spiritusz, és attól tudok hatni a
hallgatóságomra. De ezt fejtse
meg más. A nagy titkot.
– Cirkuszban fellépett már?
– Nem. Az egy másik világ, más
érdekek, más szereplõk... De
egyszer – vagy akár többször
is – szeretnék cirkuszban fellépni. Talán nem állok olyan
távol ettõl. Színészként sosem
volt szerepálmaim, bohócként
bizony volna.
– Mióta vesznek részt az Ister
napokon?
– Hatodik éve. Úgy kezdõdött,

hogy Perjéssy Barnabás meglátott minket egyszer a Cora
áruházban. Annyira megtetszettünk neki, hogy meghívott
az Ister napokra szerepelni.
Tüske papa és társulata nagyon fontos szerepet játszik
itt: mi vagyunk a mûsor
kovászai. Vagyis a két elõadás
közötti rövidebb-hosszabb
szüneteket mi töltjük ki. A
rövid – a néhány percestõl akár
a fél óra idõtartamú – számok
lényege mindig az improvizáció. Spontán, fordulatos, játékos, gyakran izgalmas módon kell a gyerekek figyelmét
lekötni. Persze segítségünkre
vannak játékeszközök is, meg
a gólyaláb. Bár a játék felépítése tudatos, a lényege a
rögtönzés.
– Mennyire vált népszerûvé
Szentendrén is Tüskepapa?
– Az itteni közönség nagyon
szereti. Büszkén mondhatom,
hogy sokan miattunk jönnek
el. Gyakran kapok levelet, emailt. Kérdeznek, tanácsokat
kérnek tõlem. Ilyenkor persze
bohócos atyai tanácsokkal
látom el õket. Ezek nem csupán
viccelõdések, hanem Tüskepapa-bölcsességek, játékos észrevételek.
– Minden évben azonos a
szerepe?
– Abból a szempontból igen,
hogy én vagyok az egész napos
mûsor vezetõje, játékmestere,
„konstans eleme”, amelyik
évrõl évre egy kicsit mégis
más. A többi program természetesen nem állandó. Az
idei év nagy eseménye az volt,
hogy a folyót jelképezõ Ister
királynõ meglátogatta a szentendrei családokat, és mindenkit, aki itt volt szombat
vagy vasárnap délután. Remélem, ezzel sikerült hagyományt teremteni. Lelki szemeim elõtt már látom a Duna
melletti nagyvárosok képviselõit is, a szentendreieket és
a vendégeket egyaránt, amint
évente egyszer a folyó ünneplése jegyében találkoznak,
és meghallgatják a királynõ
békés szavait.
Hm... elérzékenyültem.
Rappai Zsuzsa

kertesz.freeblog.hu
Ezen a weboldalon üzent éveken keresztül Kertész Péter
Pulitzer-emlékdíjas újságíró,
temetõgondnok mindenkinek,
akit érdekelt, mit gondol, mit
él át nap mint nap. S ez a címe
annak a könyvnek is, amely a
Wesley János Kiadó gondozásában jelent meg a 2007-es
év blogjaiból. A kötetet szeptember 25-én a Pest Megyei
Könyvtárban dr. Iványi Gábor
lelkész mutatta be és õ beszélgetett a szerzõvel a meglepõen

állított egy könyvnyit az általa kritikusnak vélt 2007. év
blogjaiból. Ezáltal naplója az
éterbõl „lekerült” egy könyvbe. A borítón látható Maraburajz, egy csúcsos fejû figura,
mellén nemzeti színû szalaggal körülfont Dávid-csillaggal,
amely a Népszabadságban jelent meg, egyértelmûen jelzi
az új könyv témáját.
A könyvtári esten többek között szó került arról is, hogy
Kertész Péter évek óta a szent-

Kertész Péter és dr. Iványi Gábor
nagyszámú közönség elõtt.
„Kétféle ember van: aki megkísérli kiblogozni a maga, vagy
a világ krónikusnak vélt csomóit, és aki nem kísérli meg”
– írja az elõszóban Kertész
Péter. Õ ugyanis 2005 júniusától 2007 szeptember végéig
internetes naplót vezetett:
több mint ötszáz blogot írt.
Kertész, a ragyogó tollú újságíró, blogjaiban nyilvánosan
közszemlére tette a mindennapok történéseit – ahogy õ
megélte. Arról írt, hogy valaki, aki vállaltan és hangsúlyozottan zsidónak tartja magát,
hogyan éli meg azokat az elmúlt években egyre felerõsödõ, egyre inkább hangot kapó, szélsõséges jelenségeket,
amelyekkel lépten-nyomon
összetalálkozik. „Gyûlölni lassan már jobban szeretünk,
mint szeretni” – mondta, s ez
a dermesztõ kijelentése sokáig
visszhangzott bennem…
A blogozás nagyon õszinte
mûfaj, mindenki elõtt kitárulkozni, érzéseinkrõl, történéseinkrõl, gondolatainkról írni
– vállalva ezzel a sokszor ellenséges, félelemkeltõ reakciókat. Amelyek ezúttal sem maradtak el. Az egyre durvuló
fenyegetések hatására Kertész
Péter végül úgy döntött, hogy
abbahagyja a blogírást. Össze-

endrei zsidó temetõ gondnoka. Õ hozatta rendbe az elhagyott temetõt, õ állíttatta
helyre a roskadozó sírokat –
megmentve ezáltal egy pusztuló értéket.
A gyakran megrendítõen személyes hangú beszélgetést
megelõzõen és utána Nemesházi Beatrix olvasott fel néhány részletet a könyvbõl,
majd Kertész Endre csellómûvész, a szerzõ fia játszott a
közönségnek.
Rappai

Radnóti
Miklós

Naptár
OKTÓBER
Hûvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.
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Mûvészcsaládok

Bogányiék

A 2008-as Szentendrei Nyár nagy sikerû koncertjének szereplõi, a Bogányi család
tagjai, Bernadett, Gergely, Tibor és Bence rovatunk mostani szereplõi.

Bogányi Gergely, Bernadett, Tibor és Bence a koncerten
– Úgy tûnik, ebben a családban zenélni hagyomány.
– Valóban, mi beleszülettünk
a zenébe – válaszolja Bogányi
Gergely zongoramûvész. A szüleink, akik muzsikusok, sohasem erõltették a zenetanulást,
csak egyszerûen nyugtázták,
hogy érdekel minket, és szép
sorban beírattak bennünket a
zeneiskolába. Mind a négyen
megtaláltuk a magunk hangszerét: nõvérem, Bernadett
fuvolista, Tibor öcsém csellista
és karmester, a legkisebb testvérünk, Bence pedig fagottos
lett. Fel sem merült, hogy bármi mással is foglalkozhatnánk.
– A legismertebb fiatal zongoristák egyike napjainkban
itthon és a nagyvilágban.
Talán a legfiatalabb Kossuthdíjas is. Hogyan lett zongorista?
– A zongora választott engem,
annyira vonzott magához.
Nagyon korán, négyévesen találkoztam elõször ezzel a
hangszerrel, s azonnal tudtam,
hogy õ az igazi. Vácott, a
zeneiskolában kezdtem zongorázni.
– Több mint két évtizede a
család javarészt Finnországban él. Hogyan kerültek oda?
– 1987-ben költöztünk ki a
Helsinkitõl 120 kilométerre
levõ Forssába. Édesapám, aki
addig zenepedagógusként a
váci Bartók Béla zeneiskolában tanított, és a Harmónia
kórus vezetõ karnagya volt,
szolfézst, illetve zongorát
kezdett Finnországban tanítani. Mind a négyen tehát itt
folytattuk zenei tanulmá-

nyainkat. Én a Helsinki Sibelius
Akadémia befejezése után az
Egyesült Államokban, a Bloomington Indiana University
mesterképzésén is részt vettem.
– Most hol él?
– Sok éves kintlét után néhány
éve hazaköltöztem. Zebegényben élek, képzõmûvész feleségemmel és hatéves kislányommal.
– S nemcsak itthon él, hanem
a magyar zenei élet egyik
igen ismert és elismert szereplõjévé is vált. Kossuth- és
Liszt-díjat kapott igen rövid
idõ alatt. Számos lemeze
jelent meg az elmúlt évek
alatt, és koncertjei telt házakat vonzanak mindig és mindenhol.
– Kis darabokkal kezdtem akkor Vácott, majd hat évesen
országos versenyt nyertem
Nyíregyházán. Hét éves korom
óta koncertezem. Mára már
elmondhatom, hogy gyakorlatilag mindenütt felléptem,
Japántól Afrikáig, Észak- és
Dél-Amerikáig, Európában
pedig szinte mindenütt játszottam már.
– Bernadett hol kezdett
fuvolázni?
– Nyolc évesen a váci zeneiskolában kezdtem a hangszert
tanulni. A zenei tanulmányaimat a Helsinki Sibelius
Akadémián fejeztem be én is,
majd a lyoni konzervatóriumban folytattam.
– Hol él most?
– Helsinkiben, ahol 2000 óta
a Finn Nemzeti Operazenekar
szólófuvolistája
vagyok.
2004-ben három hónapot a

Malajziai Filharmonikus Zenekar szólófuvolistájaként töltöttem, s ez nagy változást
hozott az életemben: itt ismertem meg a férjemet. Sokat
koncertezem, zenekarral és
szólistaként egyaránt.
– Mikor kezdett zenét tanulni? – kérdezem ifjabbik Bogányi Tibort.
– Ötévesen. Viszonylag hamar
választottam ezt a szép vonós
hangszert, a csellót. 1997-ben
diplomáztam ebbõl, majd karmesteri diplomát szereztem.
– Hogyan lehet ezt a kettõt
összeegyeztetni?
– A hangszert félretettem egy
idõre. Négy évig a turkui Filharmonikus Zenekart igazgattam, jelenleg pedig Lappeenranta városi zenekarának karnagya vagyok. Egy ideje azonban újra csak a csellóval
foglalkozom komolyan, és ez
új dimenziókat nyitott számomra. Úgy érzem, sokat fejlõdtem az elmúlt években.
Feleségem, aki szintén zenész
família, a Zászkaliczky család
tagja, orgonista. Számára is
sok új lehetõség adott, hiszen
a zene mellett fest, és illusztrációkat készít. Kisfiúnk most
három éves. Ma már több idõt
töltünk Finnországban, mint
itthon.
– Bence, a híres zenészdinasztia legfiatalabb tagja, a
fagottot választotta egykor.
Ezzel a hangszerrel kezdte a
zenetanulást?
– Mindannyian a zongorával
kezdtük. Amikor ott tartottunk, hogy tudtuk tartani a
hangszert, már zenélni tanul-
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tunk. Az otthoni koncerteken
a szüleink kísértek minket.
Apánk alapította egykor a váci
Harmónia kórust, és anyukánk
is itt énekelt. Kilencéves koromban lettem fafúvós, annyira megfogott a hangszer látványa és hangja. Rendkívül
sokat köszönhetek Bokor
Györgynek, aki a váci zeneiskolában tanított engem.
Majd Finnországba kerültünk,
s 2001-ben diplomáztam a
Helsinki Sibelius Akadémián.
– Úgy tudom, ma Berlinben
él. Hogyan került oda?
– A posztgraduális képzést, ami
egyfajta zenei doktorátust jelent, Berlinben szereztem meg.
Végül is itt ragadtam a Berlini
Rádiózenekarnál, amelynek
2004-tõl szólófagottosa vagyok. Számomra nincsenek
határok, a zene végül is a közös
nyelv. Jelenleg a Müncheni
Filharmonikusoknál játszom
látogató státuszban. Clara
Denttel, aki partnerem az életben és a zenében egyaránt,
gyakran játszunk együtt.
– Mikor született a szentendrei koncert ötlete?
– Tavaly októberben, amikor
mindannyian itthon voltunk,
hirtelen adódott lehetõség
egy koncertre a PMK-ban.
Sokan nem tudtak akkor eljönni, s ezért megígértük, hogy
nyáron visszajövünk. Erre az
estére összegyûlt a „kibõvített
család”, hiszen a hangversenyen a négy Bogányi testvér
mellett felléptek párjaink is:
Clara és Ágnes. Ez a MûvészetMalombeli koncert nekünk
is nagyon nagy élményt jelentett, hiszen igen keveset vagyunk együtt, és olyan ritkán
adatik meg számunkra az
együttzenélés öröme.
Rappai Zsuzsa

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

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 4. szombat, 10 óra,
Püspökmajori Klubkönyvtár
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok és teremdekoráció
Október 4. szombat, 20 óra,
DMH Barlang (Duna-korzó
11/a)
SAJNOS BATÁR – koncert
Belépõjegy: 600 Ft
Október 7. kedd, 19 óra, DMH
Barlang (Duna-korzó 11/a)
JAZZ KLUB - BORBÉLY MÛHELY
Vendég: Dés András – ütõhangszerek
Belépõjegy: 600 Ft

Ünnepi
hangverseny
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában október 1-jén,
szerdán 18 órakor, a zene

világnapján. Fellépnek: Bokor
György – fagott, Forrai Judit –
zongora, Gyõrfi Laura – zongora, Horváth Kinga – fuvola,
Jánosi Márton – vers, Kovács
Zsuzsanna – fuvola, Lehõcz
Alexandra – fuvola, Mile Ferenc
– klarinét, Négyessy Katalin –
gordonka, Oláh Aino – csembaló, Pulius Emese – fuvola,
Richter Annamária – zongora,
Szvorák Katalin Liszt- és
Kodály-díjas népdalénekes,
Völgyesi Zsuzsanna – vers.
A belépés díjtalan. Támogató
jegyek válthatók 1000, illetve
500 Ft-os áron a zeneiskolában.

8 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Még nem veszett el,
még itt jár valahol...
...a mesemondó kedv, s a lassan-lassan persona gratává lett
szép szó, a hajdan értékközvetítõ, sorsfordító, igazi mese.
Itt jár a bûzhödt médiakommunikáció, a silány celebek közhelyei, a veszélyesen ostoba reklámszövegek ellenére, s olykor
búvópatakként felszínre tör, megmutatva a magyar népmese
erejét, tisztaságát, évszázados méltóságát.
Különösen megdöbbentõ a mesét kisgyermekek szájából hallani, akik óriási munkát végeznek el felkészülésük alatt: több
oldalnyi, nemegyszer archaikus szöveget tanulnak meg,
értelmeznek, majd nagyközönség elõtt elõadják azt: pontosan,
szigorúan, szöveghíven, ugyanakkor figyelve a mese fordulataira, szereplõinek párbeszédére, a történet játékosságára, a
beszédhasználatra. Varázslat ez valóban, kis sziget az értéktelen, elcsépelt, hiteltelen szavak tengerében.
Ezúttal Mátyás királyról szóltak a mesék, aki amúgy is a gyerekek
kedvence leleményessége, a hatalommal soha vissza nem élõ
okossága, humora miatt. Valódi példakép, vagyis: a felnõtt, aki
nem áll bosszút, aki igazságos, aki érti a tréfát, és aki nem
mellesleg ragyogóan elvezeti az országot.
A területi mesemondó versenyen boldog kis mesemondók
sorolták a király tetteit, farmerban, királyi ruhában, népi viseletben, csipkés blúzban. Nagyon jó verseny volt. Nemcsak azért,
mert a szereplõk nagyon felkészültek voltak. Nemcsak azért,
mert a rendezvény fõszervezõje, M. Fekete Katalin és a Pest
Megyei Könyvtár majd minden dolgozója jelesül kitett magáért:
mesét zsûrizett, eligazított, beszélgetett, korhûen fokhagymástejfeles kenyérlángossal vendégelte meg a szereplõket, írta a
gyönyörû okleveleket, csomagolta az ajándékokat – hanem
azért, mert ezen a szerdán az ismét fontossá vált meséé, az új,
fiatal, de teljesen felkészült interpretátoroké, az együttes
élményé volt a nap.
Summázva: még nem veszett el, még itt jár valahol a mese, és
vannak, akik hajlandók õrizni, dédelgetni, visszaédesgetni a
menekülõ szavakat, vannak tanárok, akik sok-sok idõt szentelnek erre a munkára, vannak szülõk, akik átérzik azt a sokkal
késõbbi, ám anakronizmusa ellenére nem kevésbé igaz mondatot, hogy: „Nyelvében él a nemzet”.
Mint az egyik zsûri elbûvölt tagja, szívbõl gratulálok a szereplõknek, a könyvtár munkatársainak, a felkészítõknek és a
szülõknek egyaránt.
Anno domini 2008, sept. 29.
-horváth-

Köszönõ és helyesbítés
A 2007. november 23-i Szentendre és Vidékében olvastam, hogy „A
Szentendrei Új Kulturális Központ által kezdeményezett Emléktáblaprogram következõ állomása 2008 áprilisában a Szánthó Imre-emléktábla átadása lesz.” Ez nekem meglepetés volt, csak késõbb
egyeztettek velem, hogy nem a lakóházán, hanem egykori mûteremházán, a Dalmátházon szeretnék elhelyezni, ha az új tulajdonos
megengedi.
Az emléktáblák avatásának sorrendbeli felsorolásával kezdte
emlékezését dr. Dietz Ferenc polgármester úr is – nem szeretném,
ha hamis látszatot keltenénk azzal, hogy most a Szentendre és
Vidéke legutóbbi lapszámának címoldalán nekem tulajdonítják a
kezdeményezést. Alighanem ott történt a félreértés, hogy az én
kérésem az volt, azt kezdeményeztem, hogy az emléktáblán ne
párom portréja, hanem egy rajza legyen látható, az az állapot,
amivé Õ varázsolta a lerobbant, düledezõ, deszkakerítéses házat.
Azért kértem ezt, mert azóta már kétszer is továbbépítették.
Köszönetet szeretnék mondani az emléktábla elhelyezéséért mindazoknak, kik szíves lelkesedéssel segítették a megvalósulását, írták,
fotózták, rajzolták, tervezték, vésték (stb.), szervezték, felavatták,
és mindazon közel 70 ismerõsnek, barátnak, pályatársaknak,
várostársnak, kik megjelenésükkel, virágaikkal ünnepélyessé tették a megemlékezést.
Kérem, tartsák meg továbbra is jó emlékezetükben Szánthó Imrét.

Martos Katalin
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A lélek hangja az anyagon át
A Dunakanyar Foltvarró Kör bemutatkozó kiállítása

Vidám, foltokból varrt betûkkel díszített transzparens fogadta szeptember 27-én,
szombaton a Dunakanyar Foltvarró Kör bemutatkozó kiállítására érkezõket. Az iskola
folyosóin színes hajtogatott
papírnyilak mutatják az utat.
A koncertterem elõterében
csillogó tiszta víz, kosárkákban érett, piros alma és illatos
pogácsa jelzi; itt valami földhöz és lélekhez közeli, egyszerû, de mégis nemes dolog
vár ránk. A koncertterem lassan megtelik látogatókkal;
áhítattal nézelõdnek, a hozzáértõk lopva meg-meg is érintik a mûveket, elismerõen
bólogatnak. Hófehér, gyöngyökkel kivarrt páva ébredése,
tûzpiros Álompipacs, õszi
levelek esõben, Kalifornia aranya, Szentendre látképe, sõt
a teljes Dunakanyar térképe
anyagból kivarrva. Leheletfinom öltések, kézi festésû
anyagok, különleges cérnák és
varázslatos régi gombok. Számos hagyományos technika,
innovatív alkotás, applikáció,
art quilt mûvészi kompozíció,
megdöbbentõ sokszínûség.
Felhangzik a Vujicsics Zeneiskola növendékeinek muzsikája, kezdetét veszi a megnyitó.
Mint megtudtuk, közel húsz
éve mûködik hazánkban a
Magyar Foltvarró Céh, amelynek 2004-ben alakult tagozata a szentendrei Dunakanyar
Foltvarró Kör. A csoportnak
jelenleg 12 hölgytagja van,
idõsek és fiatalok egyaránt. A
csoport tagjai rendszeresen
összeülnek a Napórás Házban,
együtt dolgoznak, tanulják
egymástól az új öltéseket,
technikákat, újabb fogásokat
Bihari Zsóka céhmester iránymutatásával. Magyarországon
az elmúlt húsz év alatt mind-

össze 17 céhmester „nevelõdött” . Bihari Zsóka az egyikük.
Már kisgyermekkora óta hímez, kézimunkázik, számos
munkája jutott el rangos európai – és a patchwork (quilt)
õshazájának számító – tengerentúli kiállításokra. Elkötelezettségét a foltvarrás iránt
nemcsak mûvészi színvonalon
komponált és kivitelezett
munkái jelzik, hanem a Dunakanyar Foltvarró Kör irányítása, vagy a jelenlegi, szintén
nemzetközi színvonalú bemutatkozó kiállítás megszervezése is.
„A céh – eredendõ jelentéséhez
hûen – segíti tagjainak a
mesterségbeli tudás elsajátítását, a kapcsolattartást
határokon belül és kívül. A többit a foltvarró maga teszi
hozzá. Így van ez a Dunakanyar
Foltvarró Körben is, de fõleg
Bihari Zsóka céhmester, csoportvezetõnél: hiszen közvetít,
tanít, segít, ötletet ad, újít. S
mindezt a tû-cérna-olló-textil
segítségével” – mondta megnyitó beszédében Ercsényi
Judit tanár, foltvarró. És hogy
mi a titka ezeknek a magas
szintû mesterségbeli tudással
megalkotott foltvarró mûveknek? „Nõi báj, kedvesség,
ötletesség, szorgalom, kitartás, finomság tükre: a FOLT.
A titok a kézi munkában rejlik.
A kéz, amely a láthatatlan lélek
erõit közvetíti a világba. A kézi
alkotó munka, amely a boldogságot küldi az alkotótól a
befogadóig” – tette hozzá
Ercsényi Judit.
A foltvarró munkák nagy része
azonban nemcsak kiállításokon látható; ágytakarók,
falikárpitok, használati eszközök, táskák, kabátok is készülnek ezzel a technikával, tapintható közelségbe kerülve
így a befogadókhoz. Sõt, a

lélekbõl születõ kézimunka
gyógyító ereje a szükséget
szenvedõkhöz is eljut. A Dunakanyar Foltvarró Kör karitatív
célból ajánlott már fel munkákat gyermekkórházak számára is.
„A jövõben Gyógyító mesék
címmel szeretnénk valami újat
kezdeni, hogy a textilt közelebb hozzuk a gyermekekhez
mese formájában” – ismertette jövõbeli elképzeléseit Bihari Zsóka. „Sõt, foltvarró gyermekcsoportot is szeretnénk
indítani. Sok kedves ajándék,
használati tárgy készülhet így
a gyermekkezek által, rávezetve
õket a kézimunka, az alkotás
örömére.”
Lassan búcsúzunk. Az ajtóban
vendégkönyv fogad. Újabb
meglepetés: az igényesség és
a mûvészi hitvallás megnyilvánulása. Különleges merített
papírból készült könyvecske,
a borítóján álomszép textilmunka hattyúval, virágokkal,
álmokkal és emlékekkel.
A kiállítás október 4-ig látogatható.
Kiállítók voltak: Bánfalvi Katalin, Bakos Eszter, Bihari Zsóka, Bodnár Irén, Czikora Vali,
Demeter Zsuzsanna, Helyes Katalin, Knirsch Györgyi, Kosztolányi Edit, Rinkács Katalin, Széles Katalin, Víg Katalin, Szabó
J. Panni céhmester, vendég
kiállító.
Kolos Emõke

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

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343
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Magyar Örökség-díjas lett a Régi Mûvésztelep
Folytatás az 1. oldalról
A díj történetének elsõ öt
évében 1945 utáni teljesítményeket díjazott a Bírálóbizottság, a következõ öt
évben az idõbeli határ a XX.
század elejéig, illetve esetenként a kiegyezésig nyúlik
vissza. Néhány kiragadott példa az eddigi kitüntetettek
körébõl: Antall József, Teleki
Pál, Hamvas Béla, Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Illyés Gyula,
Nagy László, Márai Sándor,
József Attila, Radnóti Miklós,
Szentgyörgyi Albert, Neumann
János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Balczó András, Egerszegi
Krisztina, a labdarúgó Aranycsapat, Hajós Alfréd, Böjte
Csaba, a Száztagú Cigányzenekar, a Herendi Porcelán
Manufaktúra, valamint a pécsi
Zsolnay Gyár.
Az idei harmadik díjkiosztón a
bírálók Szarka Tamásnak és
Szarka Gyulának, az idén huszonöt esztendõs Ghymes
Együttes alapítóinak, Szarka

György honismereti túravezetõnek, Rónay György költõmûfordítónak, valamint dr.
Schulteisz Emil orvosnak, orvostörténésznek adtak át kitüntetõ oklevelet. Posztumusz
díjazták báró Kemény Jánost,

az erdélyi magyar irodalom
megújítóját és mecénását,
illetve Nemes Nagy Ágnes íróköltõnõt. Végül, de nem utolsósorban a Szentendrei Mûvésztelep neve hangzott el. Az
írás tanúsága szerint „a
beérkezett állampolgári javaslatok és a
bírálóbizottság döntése alapján az intézmény nyolcvanéves története és
kultúránkban betöltött szerepe magyar örökség, ezért
nevét a továbbiakban az Aranykönyv
õrzi”. Dr. Hann Ferenc mûvészettörténész méltatásában
és rövid történeti
áttekintõjében kiemelte:
1929-es
megalakulása óta a
Szentendrei Régi
Mûvésztelep országos és világhírû alA Szentendrei Régi Mûvésztelepet
kotóknak adott ottidén újították fel
hont. Jelenlegi veze-

Valamennyi mûvészetpártoló
nevében kijelenthetjük: az elismerés városunk újabb ékessége, amely büszkeségre adhat
okot a környékbeli mûvészetkedvelõk számára. Ahogyan a
régi csángók mondták: „Fel a
fejjel, ki a mellyel!”
Bokor Tamás
Dr. Hann Ferenc
mûvészettörténész
mondott beszédet
tõjének, Szakács Imrének az
indítványára vették fel az
Európai Mûvésztelepek Szövetségébe, s így élõ kontaktust teremtett a kontinens
hasonló intézményeivel. Hozzátette: a bírálók bölcsen döntöttek, amikor a folyamatosan
fejlõdõ, nemrég újjáépült
mûvésztelepet Magyar Örökség-díjban részesítették. A
laudációt követõen az oklevelet Dávid Katalin mûvészettörténész adta át dr. Dietz
Ferenc polgármesternek.

Az orron csókolt Mitikus kos
Pistyur Imre hozta el az Ars Pannonica Biennálé elsõ díját
A kulturális programokat, eseményeket nemcsak fõvároscentrikusan figyelõ és fogyasztó közönség évrõl évre
megelégedéssel tapasztalhatja, hogy vidéki nagyvárosainkban, de nem ritkán az alig
ismert nevû kis településeken
is bõven találhat magának való
zenei, képzõmûvészeti, irodalmi, színházi csemegéket. Ezek
közé lépett be idén õsszel az
Ausztriával határos Vas megye
„fõvárosa”, Szombathely egy
új képzõmûvészeti esemény,
az Ars Pannonica Biennálé
elindításával.
A képzõmûvészeti biennáléknak jelentõs múltja van Magyarországon. A kötött, valamint szabad témájú és mûfajú, kétévenként ismétlõdõ
mûvészeti seregszemlék szinte
mindegyikének valamelyik
vidéki város ad otthont, így
például Szeged a táblakép-festészetnek, Eger az akvarellnek,
Esztergom a pasztellnek, Salgótarján a rajznak, Békéscsaba
az alkalmazott grafikának,
Hatvan a magyar tájképfestészetnek, Kecskemét a kortárs keresztény ikonográfiá-

nak stb. A messze nem
teljes felsorolás mellett
meg kell említeni, hogy
a társmûvészetek, mint
például a kerámia, a
színház, az építõmûvészet, a textilmûvészet
is megrendezi biennáléit. Ez utóbbinak
ugyancsak Szombathely ad otthont már a
hetvenes évektõl.
Az Ars Pannonica Biennáléra a szervezõk az
egykori római provincia,
azaz Pannónia (a Dunántúl mellett ide tartozik még
a mai Kelet-Ausztria, Szlovénia,
Horvátország, Szerbia és
Bosznia-Hercegovina északi
része) területén élõ képzõmûvészeket hívták kiállítani az
antik világ történeti, irodalmi
forrásai, emlékei által ihletett
mûalkotásokkal. A nyolcvan
kiállító közül az elsõ díjat
Pistyur Imre kapta Mitikus kos
címû szobráért. Mondhatnák
rögtön az õt közelebbrõl ismerõk, hogy nincs ebben semmi
meglepõ, hiszen a kiállítás tematikáját mintha kifejezetten rá
rászabták volna.

tálunk el mellette.
Pistyur díjnyertes szobra, a kos az antik
mitológia gyakori szereplõje, Mars isten
szent állata, a hadjáratok elõtt felajánlott
áldozat tárgya, az erõ,
a kitartás, a termékenység szimbóluma.
Mindez benn is van a
szoborban, megtetézve
egy bizarr gondolati
csavarral. A pettyezett
Pistyur Imre: Mitikus kos
bunda már a Kos csillagképet szimbolizálja,
Pistyur Imre tér- és idõhatá- ezzel oldja a forma vaskosrokat nem ismerõ alkotó kép- ságát, a tartalom keményzelete, intuitív készsége, kö- ségét, eszünkbe idézve a minvet-megszólaltató vésõje az denség ellentétekbe foglalt
élet-események, az emberi egységét.
karakterek, viselkedésfor- A szobor beszél, hat, a benne
mák, az esendõség és heroiz- szublimált gondolat érthetõ,
mus olyan tömörített megfo- úgyhogy kapott egy nem akárgalmazását hozzák létre, ami milyen közönségdíjat is. A
a nézõben a távoli múltba rö- kiállítás végén Pistyur Imre
pítés érzetét keltik, s mert észrevette, hogy valaki orron
messzirõl jobb a rálátás min- csókolta a Mitikus kost, más
denre, könnyebb az értése és helyzetben rendszerint galibát
megértése mindannak, ami okozó módon, azaz nem csókközelrõl sokszor fel sem tûnik, álló rúzzsal.
vagy ha igen, akkor is gyakran
Török Katalin
érintetlenül, értetlenül sé-

Oklevél
A Magyarországért Alapítvány
kurátorai úgy határoztak,
jeles bizottságot kérnek fel
arra a célra, hogy
együttmunkálkodva a Magyar
Szellem Láthatatlan
múzeumát létrehozzák.
A magyar Örökség
és Európa Egyesület által
ezen szándék szellemében
megerõsített bizottság
2008. szeptember 20-án
a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében
kinyilvánítja, hogy az arra
méltó
Szentendrei Mûvésztelep
80 éves története
Magyar örökség, amirõl ezen
oklevél bizonyságot tesz.
A Szentendrei Mûvésztelep
nevét az Aranykönyv õrzi.
Hámori József
elnök
Magyar örökség-díj
bírálóbizottság

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 lélekmelengetõ táncban.
Zene: Suha Kálmán
Tánc: Borbély Krisztina
Jelmez: Halasi Zsuzsa
Díszlet: Piszkátor Ildikó
Belépõ: 1000 Ft, megvásárolható az elõadás elõtt
a helyszínen

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

INGATLANT KERES

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

KERESEK legalább 120 nm-es eladó családi házat, családom részére, korrekt áron,
Szentendrén, közel a belvároshoz és a
HÉV-hez, csendes helyen. Kérem, hogy
csak magánszemélyek (tulajdonosok) hívjanak. Tel. 06-30-239-3447.

EGÉSZSÉG

ÁLLÁS
P'art mozi mozigépészt keres fõ-vagy mellékállásba. Tel. 06-20-823-2658.
Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség
nyílt állandó munkahelyre a 25 éve
folyamatosan üzemelõ Rab Ráby
vendéglõmbe. Tel. 06-20-980-9274.
Pénzügyi és számviteli területre, elsõsorban Szentendre és környékérõl, német
nyelvtudással, mérlegképes könyvelõi
képzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ
munkatársat keresünk. Fiatal kollégák és
jó munkakörülmények várják! Pályázatát
az alábbi címre kérjük: Wentech I.C. Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. E-mail:
huszar.barbara@wentech.hu
Szentendrei étterembe ügyes pultos lányt
keresünk. Tel. 06-20-599-6988.
Agilis reklámszervezõt keres a P'art mozi.
Tel. 06-20-823-2658.
Egyéni vállalkozó, önállóan dolgozni tudó,
asztalos kollégákat keres egyedi bútorgyártásra, szentendrei munkahelyre. Tel.
06-70-209-9917.
Vagyonõr hölgyek és urak jelentkezését
várom szentendrei és Lajosforrás munkahelyre. Tel. 06-30-688-9575.
Nagyvállalat szentendrei részlegébe
irodatakarítási munkára, heti 40 órás
munkarendbe, munkatársakat keres.
Érdeklõdni a (26) 500-153 telefonszámon.
Szentendrei étterem gyakorlott szakácsot
keres azonnali kezdéssel. Tel. 06-20-3981888.

Családi ház 90 nm-es földszintje 100 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-4282522.
Különálló albérlet kiadó kertes házban.
Tel. 06-30-854-2277.
Szentendrén, 45 nm-es, új lakás, alacsony
rezsivel bérbeadó 59 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-30-454-4431.

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

Szentendrén a belvárosban, új építésû társasházban, 60 nm-es, 1. emeleti lakás
kiadó 80 ezer Ft/hó. Tel. 06-30-680-8835.

Gyógyvizes hõfogyasztás. Tel. (26) 300419. Visszahívjuk!

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás lakás,
sürgõsen kiadó. Tel. 06-30-558-6303.

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

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

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

ÁLLAT
Aranyos, játékos kiscicák (fekete foltos
és szürke) elvihetõk. Tel. 06-20-260-4642.
Szeptember 15-én elrepült Toli nevû vadkacsám. Szelíd, barátságos. Aki információval rendelkezik, keressen. Tel. 06-20492-3666, Sánc köz 4.

LAKÁS, INGATLAN
120 nm-es, felújított ikerház, belvároshoz
közel, 33 millió forintért eladó. Tel. 0620-934-3470.
Szentendrén a Füzesparkban 2 szobás, 52
nm-es, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás
eladó. Tel. 06-20-310-7296, 06-20-2055826.
ÉPÍTÉSI TELKEK. Szentendrén, 950 és 1
531 nm nagyságú, kiváló adottságú építési
telkek eladók. Ár: 18 illetve 40 millió
forint. Érdeklõdni: Dr. Buzás Judit Tel.
06-20-974-5235.

KIADÓ LAKÁS

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

Szentendre belvárosában 40 nm lakás
októbertõl kiadó. Tel. 06-20-6653685.

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

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútorozottan, hosszú távra kiadó. Érd.: 06-20970-6341.

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

Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.
Szentendrén a Sztaravodai úton családi
ház 76 nm különálló alsó szintje, hosszú
távra kiadó 70 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0670-389-5275.
Kiadó a Kálvária úton egy háromszobás
II. emeleti lakás. Tel. 06-70-319-8033.
Szoba kiadó. 06-30-949-6456.

ÁLLÁST KERES

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.

50-es nagymama délután 4-tõl gyerekfelügyeletet, gyermekszállítást uszodába,
tornára, különórára vállal. Tel. 06-20-3911373.

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

Megbízható, családcentrikus, nyugdíjas
hölgy gyerekfelügyeletet, takarítást vállal. Tel. (26) 313-577, 06-70-557-5726.

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

Gyermeknevelést, házvezetést vállalok, öt
éves tapasztalattal, gyermeknevelõ-gondozó képzettséggel, hétköznap, hétvégén, reggel 7 és éjjel 11 óra között. Tel.
06-70-259-8035.

Albérlet, kertes háznál, fõútvonalon, 50
nm-es összkomfortos kiadó. Érdeklõdni
személyesen vagy a 06-30-263-1110 telefonszámon, napközben.

Megbízható hölgy állást keres. Fõállásban
vagy részmunkaidõben is. Tel. 06-20-4923666.

Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es
bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Tel. 06-30-971-2360.
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Hastánc kedd - csütörtök - vasárnap 18-20
órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792. Visszahívjuk!

Szentendrén, családi házban, felújított,
80 nm-es, tetõtéri lakás, kertrésszel 16,9
millió forintért eladó. Tel. 06-30-2680204.

Építõipari cég vállal zsaluzást (saját
anyaggal), gépi vakolást és egyéb
kõmûves munkát. Tel. 06-30-7465510.

Szentendrén, felújított házban 38 nm-es 2
szobás lakás 7,9 millió forintért eladó. Tel.
06-30-454-4431.

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

Szentendrén, 25 nm-es, téliesített összközmûves könnyûszerkezetes ház 3,9 millió forintért eladó.

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

Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
3. emeleti, 45 nm-es, másfél szobás, örökpanorámás, felújított lakás eladó. Irányár:
10,9 millió Ft. Tel. 06-20-482-1249.

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.

Szentendrén 25 millió forintért, Pismányban, 58 nm (plusz 18 nm garázs, 26 nm
terasz, pimce), panorámás ház, 1003 nmes õsfás telken eladó. A ház alapterülete
130 nm-re (plusz tetõtér) bõvíthetõ. Tel.
(26) 312-198, 06-20-474-2000.
Szentendrén, a legkitûnõbb helyen,
fõút mellett, 2000 nm-es ingatlan,
100 nm hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Új építésû, igényes kétlakásos ikerház fele,
saját kerttel,autó beállóval eladó. Szentendrén, Pismány aljában, 157 nm-es lakótér, 342 nm-es saját kert, csendes, nyu-

Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30233-5531.
Szentendrén, Pismány aljában, az Almás
utcában, 940 nm-es, jól megközelíthetõ,
összközmûves, 15%-os beépíthetõségû
építési telek, rendezett kerttel eladó.
Irányár: 29,9 millió forint. Érdeklõdni:
06-20-954-5997
Szentendrén, Pismányban, Margaréta u.
1. szám alatt, aszfalt úton megközelíthetõ
zsákutcában, déli fekvésû, 718 nm-es
parkosított 15%-os beépíthetõségû építési telek eladó. Irányár: 21,9 millió forint.
Érdeklõdni: 06-20-954-5997.
Surány II-ben, Szõlõ u. 4-ben, közel a
centrumhoz, 200 m-re a Dunától, közel
a buszvégállomáshoz, 609 nm-es, õsfás
kertben, 70 nm-es, 2 szoba nappalis,
verandás, fedett teraszos, családi ház kerti
medencével eladó. Beszámítás is lehetséges! Érdeklõdni: 06-20-954-5997.

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

SZOLGÁLTATÁS

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 Ftos áron! Különleges pipadohányok és szivarválaszték. Italok, édességek, bizsuk,
játékok, presso kávé, hírlapok. Az Angyalház ajándékokat (gyógyító kövek, olajok,
extra bizsuk, angyalos kerámiák, üvegek,
dobozok), könyveket, kártyákat és egyedi
iparmûvész textileket, képeket kínál.
Igény szerint: jóslás, angyalfestészet,
meditáció.
Pedikûr, otthonában is. Tel. (26) 317-792.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Szentendre egyik legszebb részén 100 nöles, hegyekre panorámás, összközmûves
építési síktelek csendes, csodás környezetben igényesnek eladó. Irányár: 17
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Pannóniatelepen eladó egy 37 nm-es,
felújított garzonlakás. Egyedi fûtésû,
alacsony rezsivel, jó közlekedéssel. Képek:
www.tmarkt.hu/eladolakas. Irányár: 10,9
millió Ft. Tel. 06-20-955-5588.

SPORT

Szentendrén, Boldogtanyán a Holló utcában, gyönyörû csendes környezetben a
Pilisi Tájvédelmi Körzet mellett, jól megközelíthetõ, 803 nm-es üdülõ övezeti,
közmûvesített telek, 40 nm-es faházzal
eladó. Irányár: 11,9 millió forint. Érdeklõdni: 06-20-954-5997.

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

godt környezet, 5 percre a 11-es fõúttól.
Kulcsrakész állapotban 36 millió forintért.
Tel. 06-20-823-2658.
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, kitûnõ helyen, 300 nöl
telek, 2x100 nm két szinte, teljes
felújítást igénylõ házzal, 26 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, társasházban, 32 nm-es garzonlakás, egyedi fûtéssel 7,5 millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és
szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és
haladók bátran jelentkezzetek! Tel.
06-30-389-2250 Laár Balázs.
Matematika-fizika szakos tanár korrepetálást vállal nagy gyakorlattal általános
és középiskolások részére. Tel. (26) 312962.
Szokatlan, de hatásos! Felismerni, ami van!
Családállítás Szentendrén október 11.-tõl
12.-ig. Egyéni, párkapcsolati, családi és
életstratégiai kérdések megoldása a Hellingeri módszerrel. Információ és jelentkezés: Schmidt Brigitta Tel. 06-30-2508028.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Várunk szeretettel a Harmónia szépségszalonban, Duna-korzó 21/A., fodrász Darula
Adrienn Tel. 20-532-3856. Új férfi kollégával bõvült a csapat, extrém és egyedi
frizurák, hajhosszabbítás. Varga Krisztián
Tel. 06-20-357-7809.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes.
Tel.
06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Mikrochip beültetési akció október
hónapban Szentendrén az Állatkórházban (Római sánc u. 2/b) és Tahitótfaluban az állatorvosi rendelõben.(Szentendrei u. 6.) Chipbeültetés és regisztráció fél áron, 3500
Ft/eb, 3 000 Ft-os tápvásárlási utalvány és minõségi tápminta. Bejelentkezés: (26) 317-532.

ÜZLET
Szentendrén 26 nm-es üzlethelyiség eladó.
Tel. 06-20-918-9165.
Vasvári lakótelepen (óvoda, élelmiszerbolt
mellett) 40 nm-es helyiség, üzlet vagy
iroda céljára kiadó. Tel. 06-30-962-5719.

GAZDÁT KERESÜNK ZORRÓNAK
a 2 éves ivartalanitott, oltott kannak. Mutatós,
kedves és szófogadó. Szeretne egy családhoz
tartozni.

Német tanítást vállalok gyerekeknek, felnõtteknek minden szinten. Tel. 06-30-2290575.

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

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

A HUNGIM Irodaházban, Szentendre, Kõzúzó u. 7. alatt, iroda, raktár kiadó. Tel:
06-30-400-3970

GAZDÁT KERESÜNK PIPÁNAK
3 éves ivartalanitott, oltott kannak.
Alapfokon kiképzett, megbízható, kitûnõ
házõrzõ, telepõrzésre is kiváló.

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

GAZDÁT KERESÜNK OLI-nak
3 év körüli dalmata keverék ivartalanított oltott kan.
Barátságos, szobatiszta. Nagyon szeretne egy gondoskodó és szeretõ
otthont találni.

Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vállal. Tel. 06-70-334-5717.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, fordítás minden szinten, Szentendrén a HÉVvégállomásnál, csoportos jelentkezés
esetén bárhol a Dunakanyarban. Tapasztalt, dinamikus de türelmes Oxfordban tanult és végzett tanárral. Óra alatt gyermekfelügyelet megoldható Tel. 06-70-5273879.

Szentendrén a Kõzúzó utcában 30 nm-es
iroda, teljes infrastruktúrával bérbe adó
59 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
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MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Október 3. péntek
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
Október 4. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.15 INDIANA JONES ÉS A
KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA színes magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm, 123 perc, 2008 (12)
rendezte: Steven Spielberg
18.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland
Október 5. vasárnap
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.30 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland
Október 6. hétfõ
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes

magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland
Október 7. kedd
18.15 BAHRTALO! - színes magyar
játékfilm, 80 perc, 2008 (12) rendezte: Lakatos Róbert
20.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztráknémet krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
Október 8. szerda
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 BAB'AZIZ - színes feliratos
francia-német-iráni-angol-tunéziaimagyar filmdráma, 95 perc, 2005
rendezte: Nacer Khemir

ELÕADÁSOK
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Pillanatkép
Emlékezés
a régi szõlõsgazdákra
Múlt hét szombatján napfényes
délelõttön a Régi Mûvészteleppel szemben (Dézsma utca sarok) került sort a szõlõsgazdákra
való emlékezésre. Õsgyökerek
kis számú ivadékai gyûltek
össze az emlékkereszt elõtt.
Beszéd nem volt, mert abból
mindenkinek elege van már,
volt viszont baráti társalgás.
A fénykép jobb oldalán Valentin Jani és Pánisz úr mint autentikus személyek. Középen vörös hajjal és piros pulóverben Szautner Katalin, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, az összejövetel szellemi lés technikai szervezõje. Elõtte az asztalnál a sztaravodai és pismányi szõlõskertek
és a Kisanyik kocsma tulajdonosának dédunokája, Imuci, aki genetikai ügyességgel szolgálta fel
a borokat. A fényképen látható szõlõindás oszlop már mûkõ másolat, az eredeti a Ferenczy
Múzeumban található. Gondolom, ez a jobbik megoldás, hiszen helyzetünket ismerve az már rég
nem állna a helyén. Kár, hogy a korábbi elnökök: Kisanyik és Benkovits valószínûleg rendkívüli
elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni. A virágok mellé egy üveg bort is elhelyeztünk, amit
egy óra múlva hiába kerestem, az már szomjas kezekre talált.
Maligános örömmel
Dr. Kromofág

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Sütemények versenye
A Szentendrei Helyõrségi Klub szeptember 23-án süteménykiállítást és versenyt
rendezett a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
tagjainak. A versenyen 16 fõ vett részt
finomabbnál finomabb süteményekkel,
tortákkal. Nem volt könnyû dolga a zsûri
tagjainak, akik egy kedves gesztussal úgy
döntöttek, hogy az I-III. helyezésen túl
valamennyi versenyzõ kapjon ajándékot.
A zsûri elnöke Szabó Károly mestercukrász
volt, tagjai: dr. Isaszegi János tábornok,
Szalay Zoltán és Kovács Tibor ezredesek,
valamint Rédei Istvánné, a mûvelõdési
otthon vezetõje.

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:
Október 14. kedd 19 óra
Zarándoklás a Francia úton
Legenda történeti-kulturális háttérrel
Október 28. kedd 19 óra
Házak, templomok, városok az út
mentén

A HÓNAP MÚZEUMA – 2008. október – FERENCZY MÚZEUM
S33 csatorna
399.25 Mhz
„G, mint Gondolat” Média és
Kommunikációs Kft. H-2000 Szentendre,
Szmolnyica sétány 47/3.
tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu

A Gondolat Televízió minden héten,
pénteken 18 órától új adással várja
kedves nézõit. Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Új portré sorozatunkban pedig itt élõ
mûvészeket, sportolókat, ifjú tehetségeket mutatunk be.
Nézzenek minket!

A MÁTÉ FOTO-OPTIKA-ban
október hónapban
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT és
25% árengedmény az OPTIKAI KERETEKRE!
2000 Szentendre, Sztaravodai u. 54., Tel: 26-311-841, Fax: 26-315-844
Nyitva: H-P: 9-17 óráig, Sz: 9-13 óráig
www.matefotooptika.hu • e-mail: matefotooptika@freemail.hu

Október 3.
Hétközben:
Testvérvárosi kulturális fesztivál
összefoglaló
Clean up day - Kavicsbánya tótakarítás
Sportexpo
Béke napja
Autómentes nap
Magazinmûsorok:
187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna 13/18.
Szivárvány Sztármagazin: Budapest
Bár
50 éves a Bihari Táncegyüttes 2. rész
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Hónap Múzeuma 50% kedvezménnyel tekinthetõ meg,
csoportok számára a tárlatvezetés 50% kedvezménnyel
vehetõ igénybe.
Október 11-én, szombaton 14 órától
„CSALÁDI NAP” – Díjtalan tárlatvezetés a gyûjteményben,
majd a vendégek kreatív mûhelyfoglalkozáson vehetnek részt.
Téma: festés - szövés - mintázás
www.pmmi.hu • kozmuvelodes@pmmi.hu

Egyszerûen állati!
Október 4-én Tanyanap a Skanzenben
Az Állatok Világnapján a hagyományos háziállatokat ünnepelik
a nagykun tanya lakói és vidéki vendégszereplõk – szürkemarhák, rackajuhok, mangalicák, lovak, szamarak, terelõkutyák, tyúkok és gyöngytyúkok, kacsák, libák, galambok –
közremûködésével.
Ekehúzás, kordé húzás, felszerszámozás, ló- és ökörpatkolás,
lovagoltatás, terelési bemutató, galambröptetés, ostor- és
nyeregkészítés, kazalvágás, méhészeti bemutató, sajtkészítés
és sok más program várja azokat, akik nem ébrednek minden
nap kakaskukorékolásra.
Programok: www.skanzen.hu
Jön! November 8-9. Szent Márton Újborfesztivál és Libator
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Kézilabda
Nem sikerült a bravúr a
bajnokság második fordulójában a Szentendre KC
férfi kézilabdacsapatnak
két héttel ezelõtt. A tavalyi bajnokság második
helyezett Pécs csapata
ellen szinte az egész
mérkõzés alatt vezettünk,
az elsõ félidõben három
góllal, a 2. félidõ közepén
pedig öt góllal, de sajnos
elfáradt a csapat, a végjátékban két büntetõt is
hibáztunk, így az erõsebb
„kispaddal” rendelkezõ
Pécs két góllal megnyerte
a mérkõzést.
Eredmény
Szentendre – Pécs 22:24
(13:10)
Legjobb góllövõk: Hajdu 5,
Duzsi 5, Perényi 3, Bán 3.
Ificsapatunk ezúttal is
könnyedén hozta a mérkõzést, eredmény: 32:29
(17:12).
*
Múlt hétvégén idegenben,
a PLER csapata ellen játszottunk. Háromesélyes
mérkõzés volt, amelyet
végül egy góllal „biztosan”
megnyertünk.
Az elsõ félidõ eleje nem
alakult jól, az ellenfél négy
góllal is vezetett, de a
félidõ végére már átvettük
a vezetést. A második
félidõben szorosan fej fej
mellett, de szentendrei
vezetéssel játszottunk. Az
utolsó percekben két góllal vezettünk, de ekkor
szépített az ellenfél. Sikerült tehát idegenben két
pontot szereznünk, ezzel a
múlt heti hazai vereséget
jóvá tette a csapat.
Eredmény
PLER – Szentendre KC
24:25 (12:14)
Legjobb góllövõk: Duzsi 9,
Hajdu 4, Kondor 3.
Legközelebbi mérkõzésünket a Móricz Zsigmond gimnázium tornacsarnokában
(Szentendrén!) játsszuk
október 4-én, szombaton:
a tavalyi NB I-es Tata csapatát fogadjuk: az ifik
mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké 18 órakor kezdõdik. Szeretettel várjuk a
szurkolókat!
Tóth Lajos

Ismét sport-expo volt Szentendrén
A 2006. évi sport-expo után
másodszor, szeptember 20án, a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában ismét megrendezték a térség sportegyesületeit
egy helyen, egy idõben bemutató és népszerûsítõ sportexpot. A szentendrei kistérségben mûködõ sportegyesületek és civilszervezetek,
amelyek a mozgáskultúrát
népszerûsítik, egyrészt saját
standokon mutatkoztak be,
másrészt látványos edzések,
gyakorlatok és mérkõzések
keretében népszerûsítették az
általuk ûzött sporttevékenységet, sõt egyes sportágak
esetében lehetõség nyílt
annak kipróbálására is. A standokon a jelenlévõ edzõk,
sportvezetõk elbeszélgethet-

A rendezvény keretén belül
adták át a 2008-ban indított
„A JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ”
kitüntetõ címet. A díjazottak:
• Mészáros Viktória 4. osztályos tanuló, „AGY” Tanoda
• Hajdu Ágnes II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 12. évfolyamos
tanulója
• Papp Kristóf 8. osztályos
tanuló, Izbégi Általános Iskola
A megnyitót követõen a lányoké volt a fõszerep. Schluth
Mónika tanítványainak ritmikus gimnasztika bemutatói
következtek, majd a fiuké volt
a pálya, és a focilabdáé a fõszerep: a Szentendre Város
Sportegyesület és a Dunakanyar Sportegyesület ifjú
növendékei csillogtatták meg

tek az érdeklõdõkkel, ismertethették a sportágat, az edzéseket vagy a versenyzés lehetõségeit.
A 2008. évi sport-expo megnyitóján dr. Dietz Ferenc polgármester kiemelte, hogy a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában, valamint az
ezen alapuló sportkoncepcióban és rendeletben kerültek megfogalmazásra azok a
célok és elérni kívánt eredmények, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Szentendre
még inkább élen járjon az
egészséges életmódhoz kapcsolódó programok megvalósításában. „A közeljövõben átadásra kerülõ uszoda és
sportkomplexum, a megújuló
sportterek, és kialakításra
kerülõ játszóterek is ezt a célt
szolgálják. A pályázati forrásból megújuló óvodák fejlesztésével most tornaszobák,
sportudvarok kialakítására kerül sor, ahol még nagyobb
játéktéren mozoghatnak a
gyerekek. Emellett a legkisebb
korosztály egy ovi-olimpia
keretében mutathatja meg
tudását, hiszen már gyerekkortól kezdve biztosítani kell a
sportolás lehetõségeit és biztosítani a sportolás infrastrukturális hátterét” – mondta el
beszédében a polgármester.

elõttünk tudásukat. A folytatásban a Kisoroszi Judo és
Kung-Fu Klub bemutatói
következtek. A Piramis Sportegyesület igen sokszínû tevékenységének és az általuk
kínált sportolási lehetõségek,
mozgásformák bemutatására
egy nap is kevés lett volna. A
testépítés népszerûsítésére
body builder versenyzõk tartottak látványos bemutatót.
A program folytatásában a
Farkasvár Diák Sportegyesület
segítségével betekintését
nyerhettünk a cselgáncs rejtelmeibe, majd a küzdõsportoknál maradva a Szentendrei
Városi Sportegyesület thaiboksz bemutatója következett. A Sport-Expo záró
programjaként a Barcsay Jenõ
Általános Iskola kosárlabda
mérkõzése, majd a rendezvény
ideje alatt folyamatosan zajló
asztalitenisz
mérkõzések
eredményhirdetése következett.
Felkérésünkre, a mindenki
által Drugs Bunny néven
ismert sportoló drogprevenciós elõadást tartott, mely
keretében a sajnos igen
aktuális problémáról beszélt,
beszélgetett a jelenlévõ szülõkkel, gyerekekkel, akik feltehették kérdéseiket is.
P.

XXII. ÉVFOLYAM • 37. SZÁM • 2008. OKTÓBER 3.

Nagysikerû ovi-olimpia
Szeptember 27-én szombaton délelõtt óvodások és szüleik,
nagyszüleik népesítették be az Izbégi iskola tornacsarnokát és
udvarát: az ovi-olimpia 2008. évi versenyére érkeztek.

A megújult formában zajló versenyt Kun Csaba alpolgármester
nyitotta meg, majd az óvodák közötti váltó következett. A
játékos feladatokat a minden csapatban részt vevõ anyuka és
apuka is teljesítette. A döntõbe jutott csapatok nagy küzdelemmel döntötték el a végsõ sorrendet. Idén a Vasvári Tagóvoda
csapata gyõzött, és vihette haza a kupát, második a Szivárvány
Tagóvoda, harmadika a Hold utcai Tagóvoda csapata lett.
A helyezettek nagy izgalommal várták a díjkiosztást, azt, hogy
nyakukba akasszák az érmeket, mint ahogy azt az igazi olimpián
látták.
Az anyukák célbadobó versenyét Bodoki Margit, az apukák büntetõrúgási versenyét pedig Mélyi József nyerte.
A sorversenyek után az egyéni pontgyûjtõ verseny következett.
Tíz, játékos ügyességi feladat várt a gyerekekre, akik mosolygós
matricákat gyûjtöttek, melyet a verseny végén ajándékra
lehetett beváltani. A legkisebbektõl kezdve a nagyszülõkig
mindenki nagyon jól érezte magát, örömmel mozgott, játszott
ezen a szép õszi délelõttön.
Gratulálunk minden résztvevõ kicsinek és nagynak, a
szervezõknek, és várunk mindenkit a jövõ évi ovi-olimpián.
A 2008. évi ovi-olimpiát idén is Tóth Attila és Tóthné Mák Ildikó
rendezte Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával.
Köszönjük a nagyszerû, ötletes feladatokat, a gördülékeny
lebonyolítást.

