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KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk

lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Október 6-án Szász Milán hadnagy mondott ünnepi beszédet az új köztemetõben (3. oldal). 
A Skanzen és a szentendrei iskolák között létrejött együttmûködési megállapodás aláírásakor
Csesznák Éva, a múzeum oktatási osztályának vezetõje is felszólalt (5. oldal). Folytatjuk
Képviselõk félidõben címû sorozatunkat, melyben most Benkovits Györgyöt kérdeztük (4.
oldal). Göllner Judit közmûvelõdési vezetõ munkáját jubleumi ezüstgyûrûvel jutalmazták a
Vármegyeházán (8. oldal). Deim Pál festõmûvész és a nyolcesztendõs Eckensberger Lili
munkáiból nyílt tárlat Stuttgartban (9. oldal).

Szász Milán Csesznák Éva Benkovits György Göllner Judit Deim Pál

Hidak, perek, ígéretek
Széchenyi István óta hídavatás
talán soha nem korbácsolta fel
ennyire a közhangulatot, mint a
Megyeri híd esetében. A mûtárgy
számos problémát hozott felszínre.
Szigetmonostor hiányolja a saját
kishidat, ezért helyi civilek aláírás-
gyûjtésbe kezdtek és helyi nép-
szavazást fontolgatnak, miközben
a község perelni akarja az államot.
Szentendre a helyiek érdekeit és
Szigetmonostor érveit figyelembe
véve a Határcsárdánál jelölte ki a

gyalogos-kerékpáros híd helyét,
amely minimális környezeti ter-
helést jelentene – a közúti híd épí-
tését ezen a helyszínen szakmai
indokok alapján nem támogatja.
Bár a súlykorlátozás érvénybe lé-
pett, Budakalászon megnõtt a jár-
mûforgalom, ezért a nagyközség
elkerülõ utat követel, s amíg az el
nem készül, évi negyedmilliárdos
kárenyhítést kér. Érvek és érdekek
a hidakról szóló összeállításunk-
ban.                              Írásaink a 6-7. oldalon

Mi szem-szájnak
ingere…
Közös fesztiválozás 

testvérvárosaink fiataljaival
Öt országból, összesen hat településrõl érkeztek
vendégek Szentendrére szeptember 22. és 26. között a
Testvérvárosi Kulturális Fesztiválra, amelyen a
testvérvárosok történetében elõször gasztronómiai
megmérettetés is zajlott.
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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
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G R I M A L D I
ÜGYVÉDI IRODA
ELKÖLTÖZÖTT!
SZENTENDRE, 
Tómellék u. 18.

06 20 330 36 40
•• jogi tanácsadás,
•• szerzõdések készítése,
•• kártérítési, biztosítási,

ingatlan- és építésügyek,
•• öröklési jog,
•• házassági perek és 

családjog,
•• társasági jog (cégjog),
•• munkajog,
•• szabálysértési ügyek

Felhívás városi
kitüntetõ díj

javaslattételére

Szentendre Város Önkor-
mányzat 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 kitün-
tetõ díj minden évben egy
személynek, vagy csoportnak
adományozható Szentendre
Város Képviselõ-testületének
határozata alapján.
Szentendre Város Mecénása
Díj adományozható azoknak a
személyeknek, közösségek-
nek, csoportoknak, akik anya-
gi hozzájárulással kiemelkedõ
módon támogatják Szent-
endre város jó hírnevének
öregbítését, értékeinek növe-
lését, megõrzését. A díj jutal-
mazottja Asszonyi Tamás
szobrászmûvész Vujicsics téri
közszobrának kicsinyített má-
sát veheti át.
A Mecénás Díjra beérkezett
javaslatokat a képviselõ-tes-
tület Kulturális, Oktatási,
Kisebbségi és Sport Bizottsága
véleményezi, ezt követõen a
decemberi ülésén dönt a tes-
tület. 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, in-
tézmények
d) legalább 10 állandó szent-
endrei lakóhellyel rendelkezõ
polgár.
A díjakból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város pol-
gárainak véleményét, javas-
latát. Kérjük a javaslattevõ-
ket, hogy a méltatás szövegét
10-15 gépelt sorban fogal-
mazzák meg az adatlapon,
mely a hivatal ügyfélszolgá-
latán átvehetõ, vagy a hon-
lapról letölthetõ.

A javaslatok beérkezési
határideje: október 31. pén-
tek, 12 óra, helyszín: Polgár-
mesteri Hivatal (Városház tér
3.) iktatója.

A javaslatokat az adatlap ki-
töltése után e-mail-ben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre a nyolczas@
ph.szentendre.hu címre.
További felvilágosítás: Nyol-
czas Csabáné, jegyzõi titkár-
ság, (26) 503-365.

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: asz-
falt 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 polgár-
mester és Szamos László cukrászmester
A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc pol-
gármestere
Érdeklõdni lehet: Zakar Ágnes (Bükkös-par-
tiak Baráti Köre Egyesület) szervezõnél a 06-
20-967-6820 telefonszámon.
A rendezvény támogatói: 
Pest Megye Önkormányzata, Szamos Marcipán
Cukrászda, VSZ ZRT, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola, Páljános Ervin képzõmûvész,
tanár, Nagy Sándor – Képkeretezõ Mûhely-
Mûvészbolt, Kovács Endre kovácsmester,
Szûcs Sándor papírmolnár.

2008 év kezdõ vállalkozója a Szentendrei Kistérségben
2008 év frissnyugdíjasa a Szentendrei Kistérségben
2008 év felnõtt tanulója a Szentendrei Kistérségben
2008 év oktatója a Szentendrei Kistérségben

Ipartestületünk támogatást nyert a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézettõl a Magyar Népfõiskolai Társaság által
kiírt „A mûvelõdés hete, a tanulás ünnepe” címû kiállítás meg-
szervezésére. A kiállítás október 13-19. között tart nyitva az
Ipartestületünk CÉH Galéria termében. 
Ugyanez a kiállítás október 25-31. közt a PIMM Alapítvány
Kisoroszi Ifjúsági Ház Konferenciatermében látogatható. 
Október 13-án hétfõn este 18.00 órakor tartjuk a kiállítás
ünnepélyes megnyitóját a CÉH Galéria teremben (2000
Szentendre, Bercsényi u 3). Ekkor kerül sor ünnepélyes keretek
közt a díjak átadására,. 
Szeretettel hívjuk meg Önöket az ünnepélyes díjátadásra és a
kiállítás megnyitójára, melyet állófogadás követ.

További info: Sajben Szilvia 06-26/ 312 067 06-20/566 73 11
info@szkit.hu 

A SZENTENDREI KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET PÁLYÁZATOT HIRDET:

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

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !



Folytatás az 1. oldalról

Csaknem száz fõt látott ven-
dégül városunk a Testvérvárosi
Kulturális Fesztivál keretében.
A látogatók zömmel 14-18
éves fiatalok voltak, akik is-
merkedni, barátkozni és játsz-
va tanulni érkeztek hozzánk
Wertheimbõl, Huntingdon-
Godmanchasterbõl, Kézdi-
vásárhelyrõl, valamint Salon
de Provence-ból. Mellettük
számos testvérvárosi pol-
gármester és az õket kísérõ
hivatalos személyek alkották
a protokollküldöttségeket, va-
lamint Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete
számos testvérvárosi vendé-
get is hívott, akiket szentend-
rei családok láttak vendégül.
A hétfõn este érkezõ vendé-
geket városunkról szóló fotó-
kiállítás fogadta a Városháza
folyosógalériáján a nyitóün-
nepség elõtt. Végh Károly
fényrajzai már azelõtt megis-
mertették a külországi vendé-
geket Szentendre szépségei-
vel, mielõtt a saját szemükkel
gyõzõdhettek volna meg a
Dunakanyar gyöngyszemének
különleges atmoszférájáról.
Bár a wertheimi küldöttséget
sajnálatos módon a légiköz-
lekedés sajátosságai hátrál-
tatták, este nyolc órára a töb-
biek – a Salon de Provence-i,
a huntingdon-godmanchas-
teri, a kézdivásárhelyi, a zilahi
és persze a hazai delegáció
tagjai – jelenlétében a nem-
zeti himnuszokkal megkezdõ-
dött az ötnapos fesztivál. Az
elsõ este a „kímélõ program”
jegyében telt: a köszöntõket
követõen a Péter-Pál Énekkar
lépett fel rövid koncerttel,
hogy a májusi Salon de Pro-
vence-i szereplés után hazai
pályán is élvezetessé tegye az
együttlétet.
Kedden Európa-kvízzel foly-
tatódott a program, majd a
delegációk együtt fotózkod-
tak a Czóbel-parkban álló test-
vérvárosi fáknál. S hogy abba
ne maradjon az agymunka,
délután Zakar Ágnes, a Kultu-
rális Bizottság elnöke tanított
magyar nyelvet az idegen ajkú-
aknak. Amíg a fiatalok nap-
nyugta után a Dunaparti Mû-
velõdési Ház barlangdiszkóját
vették célba, a protokollkül-
döttség és a testvérvárosi ven-
dégek Kállay Péter ex-polgár-
mesterhez voltak hivatalosak,
ahol grillfalatok és nyakkendõ-
mentes zóna várta õket. 

Másnap még sûrûbb nap kö-
vetkezett, ugyanis a fiatalok a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban ismerkedtek Magyaror-
szág tájegységeivel. A Skan-
zen által összeállított kérdõ-
íveket kezdetben nagyobb
csoportokban, majd az idõ
szorításában még ennél is
kisebb egységekre oszolva
próbálták kitölteni egymással
versengve, alkalmanként még
a teremõrök erõforrásait is
igénybe véve. Délután került
sor Krizbainé Szabó Éva
vezetésével a Polgármesteri
Hivatal dísztermében a Kult-
Tour elnevezésû Barcsay-
vetélkedõre, amelyet egymás
jobb megismerése érdekében
hat vegyes nemzetiségû cso-
portban játszottak. A csapa-
tok feladata az volt, hogy
végigjárják a Barcsay Gyûjte-
ményt, megkeressék a Pest
Megyei Könyvtár Barcsay-
mozaikját, a Barcsay-szobrot,
illetve Barcsay Jenõ egykori
Zenta utcai házát, majd válas-
zoljanak a mester életmûvével
kapcsolatos kérdésekre és
egyéb feladványokra, mint
például: hány darabból áll az

említett mozaik? Este ismét
táncház várta a fiatalságot,
ám ezúttal diszkó helyett a
Dunazug Együttes élõzenéje
és tánca töltötte meg a bar-
langot, s ehhez már csatlakoz-
tak a protokolldelegáció tag-
jai is, kitûnõ hangulatot ke-
rekítve.
A testvérvárosi fesztivál fény-
pontja talán a gasztronómiai
vetélkedõ volt, hiszen soha
hasonló nem zajlott még
testvértelepüléseink között
sem itthon, sem külföldön.
Nyitrai Zsuzsa Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatinak
Egyesülete képviseletében
szervezte a Fõ téri eseményt,
amelynek során minden egyes
résztvevõ csapat – a francia, a
német, az angol, az erdélyi és
a magyarországi – saját válasz-
tott ételét készítette el az álta-
la megvásárolt hozzávalókból
és a magával hozott fûszerek-
bõl. A szükséges eszközöket –
edényeket, kanalakat és ha-
sonló javakat – a Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola,
a konyhatechnikai felszere-
léseket, gázzsámolyokat és
gázpalackokat Pintér László séf

biztosította. Mire a remény-
telenül szakadó esõ alább-
hagyott, már körvonalazódtak
a fogások, s mire kisütött a
nap, a Fõ téren flangáló tu-
risták is szokatlan érdeklõdés-
sel figyelték a kulináris él-
vezeteket. Miután a csapatok
kifõzték és -sütötték az ötle-
teiket, munkához láttak a két-
két protokollszemélybõl és
egy-egy diákból álló zsûribi-
zottságok, hogy illat, íz, állag,
rafinéria, tálalás, bemutatás,
tisztaság és összbenyomás
szerint pontozza a remekeket.
A végsõ sorrend minden bi-
zonnyal nem lényeges, hiszen
ízlés dolga, kinek ízlik jobban
a francia fõtt hal zöldségekkel,
a németek barnamártásos hús-
költeménye, az angolok sült
tésztája, a kézdivásárhelyi
csapat töltött édeskáposztá-
ja, illetve a magyar pörkölt
tésztával. Mindenesetre figye-
lemre méltó tény, hogy a
gasztrocsodák a nagy érdek-
lõdésnek köszönhetõen szinte
pillanatok alatt eltûntek a tep-
sikbõl, lábasokból és kondé-
rokból…
Levezetésképpen méltatások,
valamint salsa-est zárta a
programokat, amelyen a be-
mutatót követõ tánctanítás-
ban részt vettek a polgár-
mesterek és más bátor önként
jelentkezõk is. Pénteken már
a búcsú következett. A wert-
heimi küldöttség maradt a leg-
tovább, hiszen õk egész napos
budapesti városnézést csap-
tak, s közben jutott idejük arra
is, hogy Hermann János ve-
zetésével Csobánkára látogas-
sanak. Szem és száj tele, a
szívek hasonlóképpen – lesz
mit kipihenni és emlegetni a
következõ fesztiválig.

- t -
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Mi szem-szájnak ingere…

A polgármester 

naplója
Október 10. péntek
8.15 Közbeszerzési Munka-
csoport ülés
10.00 Kistérségi Vezetõk
Egyesülete közgyûlés
12.00 Raiffeisen Ingatlan Zrt.
megbeszélés

Október 11. szombat
9.00 Bükkös-party rendez-
vény 
16.00 Festészet napja - Régi
mûvésztelep

Október 13. hétfõ
9.00 Kisvezetõi értekezlet
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Kistérségi vezetõi érte-
kezlet
13.00 Vsz Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
15.00 Ügyfélszolgálati állás-
interjúk

Október 14. 
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
17.00 Turisztikai Desztiná-
ciós Menedzsment konferen-
cia

Október 15. 
8.00 Boldogtanyai lakosokkal
megbeszélés
9.00 Beruházókkal megbe-
szélés
15.00 KMRFT bizottsági ülés

Október 16. 
12.00 Hypo Bank igazgatójá-
val megbeszélés
15.00 Óvodákkal megbe-
szélés
17.00 Bihon Gyõzõ kiállítás-
megnyitó

Megemlékezés nemzeti gyásznapunkon
Október 6-án délután az új köztemetõben
Szász Milán hadnagy ünnepi beszéde után
Petzelt József honvéd tábornok sírjánál ko-
szorúkat helyeztek el a Szentendre Város
Önkormányzata, a Magyar Honvédség Köz-
ponti Kiképzõ Bázisa, a Kinizsi Pál Tiszt-
helyettes Szakképzõ Iskola, a Szentendrei
Rendõrkapitányság, a Szentendrei Tûzoltó-
parancsnokság, a Petzelt József Szak-
középiskola és Szakiskola, a Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a pár-
tok és ifjúsági szervezetek képviselõi. A
megemlékezés a Fõ téren folytatódott, ahol
dr. Dietz Ferenc polgármester beszéde után
fellépett a Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának fúvószenekara és a Filibili
Népdalkör.

Salsa-lépések polgármestereknek



Aválasztási ciklus félidõs
értékelésre készülve arra
gondoltam, sokkal hasz-

nosabban teszem, ha meg-
mentem olvasóimat attól, hogy
felsorolom az elmúlt kétéves
közéleti ténykedésem, helyet-
te inkább megosztom azokat a
tapasztalataimat, amelyekkel
választókerületemben nap mint
nap szembesülök, amelyek szin-
te megoldhatatlan problémá-
nak tûnnek.
Szentendre egyik problema-
tikus ügye az óváros közle-
kedése. Aki itt él, közlekedik,
az tudja, látja, tapasztalja,
mennyire szorító a helyzet.
Legfõbb oka pedig, hogy igen-

csak megautósodtunk az utób-
bi két évtizedben. Nem csak
gépkocsiból lett több, de mai
autóink nagyobbak, nehezeb-
bek is. Ugyanakkor az itt lévõ
utak ugyanakkorák, mint száz
évvel ezelõtt, mert eleink a
csacsifogatok és szekerek
számára építették, és nagyob-
bá akkor sem lesznek, ha jó
karban vannak.
Az elsõ probléma: hol legyen
ez a sok autó? Mert lassan alig
található a városkának ezen
részén tér és járda, amelyet ne
foglalnának el a gépkocsik,
vagy úgy, hogy itt parkolnak,
vagy úgy, hogy ömlenek va-
lamelyik irányból. Ma már alig
lehet gyalogosan vagy ke-
rékpárral közlekedni. Az itt
lakó gyerekeknek pedig már
nem adatik meg, mint nekünk
sráckorunkban, hogy az utcán
játszanak, focizzanak, mert
autóinkkal kirekesztettük õket
a közterületekrõl.
A könyvtár portásaként nap
mint nap látom, tapasztalom,
hogy reggelente milyen sûrû
az autóforgalom a Pátriárka

utcában és környékén, hogy
ma már a kisiskolás gyerek csak
szülõi kísérettel tud bizton-
sággal iskolájába eljutni. Tu-
dom én, nem passzióból autóz-
nak legtöbben, hisz sietnek
munkahelyükre, és nekik sem
öröm a reggeli tumultus, a ki-
csit leadni a Hold utcai óvodá-
ba, rohanás a Dodola, Iskola,
Arzén, Pátriárka utcán, hogy
aztán továbbhajtsanak a du-
góktól terhes reggeli forga-
lomban Budapestre.
De talán megvalósulhatna,
hogy legalább azok a gyerekek,
akik a közelben laknak, gya-
log és biztonságosan me-
hessenek a Templomdombi,
Rákóczi vagy más környékbeli
iskolába. Nem tudom, milyen
megoldás kell ezért. Talán ha
idõben elcsúsztatva kezde-
nének az egy közlekedési út-
vonalba esõ iskolák? Esetleg
érdemes volna megnyerni a
környékbeli intézményeket,
hogy késõbb kezdjenek. Rá-
venni az áruszállítókat, hogy
délelõtt 10 óra elõtt ne szál-
lítsanak, vagy az építési

engedély kiadásánál a reggeli
csúcsidõt tekintsék tabunak.
Lehet, hogy jót tenne, ha reg-
gelente a szerb egyház püs-
pöksége elõtti útszûkületet
idõlegesen lezárnák a gépko-
csiforgalom elõl.
Nos, azt gondolom, a megol-
dás egy dologban rejlik. Olyan
szabályokat kell alkalmazni,
amelyet közösen alakítunk ki,
s amelyet a többség elfogad.
Mert az utóbbi idõben bebi-
zonyosodott, hiába a legjobb
önkormányzati rendelet, csak
akkor jut több terület gyer-
mekeinknek, ha ezt az itt
közlekedõk is akarják. 
De ha továbbra is a szokásos
harmincdrukkeres közmeg-
hallgatásokkal pótolják az
érdekeltekkel való beszélge-
tést, az új szabályozás is el-
lenállásra, kudarcra ítéltetik.
Mert az ismeretlen, a rossz sza-
bályok, mint a „megint lenyúl-
lak” elvû parkolóhely kialakítás,
ellenállásra késztet. Ezért aztán
az eddig még parkolásra
használatlan nyugalmas utcák
megtelnek autókkal, miközben

a fizetõ parkolók egy része üre-
sen marad.  
Mert jó az, hogy kiváló szak-
emberek készítik a közlekedési
szabályozást, de hasznos lehet
az is, ha az érdekelteket is
bevonják azoknak a szabályok-
nak a megalkotásába, amelyet
betartatni kívánnak velük.
Talán ide tartozik: a rendszer-
váltás óta  újra meg újra fel-
bukkan a zöldterületek, parkok
beépítésének gondolata.
Amikor a város fejlesztési
gondjaira, csak úgy próbálnak
megoldást találni a hivatal-
ban, hogy zöldterületet akar-
nak beépíteni a belvárosban.
Nos, mostanában arról kerin-
genek városházi pletykák,
hogy felmerült annak a rém-
képe, hogy a Czóbel park
helyén parkolót létesítenek.
Nos, azt gondolom, velem
együtt sokan vannak, akik azt
szeretnék, hogy az óvárosban
még meglévõ kevés zöld-
területet érdemesebb meg-
óvni, ápolni, gondozni, mint
az autóknak átadni.

Amit régóta emlegettek,
bekövetkezett: három
ún. angol ház levált a

távfûtõ-rendszerrõl, és direkt
gázfûtésre (épületben elhe-
lyezett gázkazán) állt át.
Miért? A kõkemény gazdasági
érdek gyõzött. A távfûtés
drágább, mint a gázfûtés. 
Mibõl fakad ez? Az utóbbi eset-
ben a gázt közvetlenül a ka-
zánhoz vezetjük, itt jó hatás-
fokkal elégetjük, majd a kapott
hõt keringtetett víz segít-
ségével eljuttatjuk a radiá-
torokba. Távfûtés esetén a
gázt fûtõmûben elhelyezett
kazánokban elégetjük, a ka-
pott hõt több ezer méter
hosszú föld alatti szigetelt
távvezetékekben keringõ víz-
zel közöljük, majd egy-egy
részét ún. hõfogadó állomá-
sokon lévõ hõcserélõkön
keresztül egy kisebb nyomású,
áramló víznek átadva, jut-
tatjuk el a radiátorokba. Már a
leírtakból is látszik, mennyi-
vel bonyolultabb, üzemeltetés
szempontjából drágább az
utóbbi megoldás, a nagy hõ-
veszteségrõl nem is beszélve.
Az arányokról csak annyit:
direkt gázfûtésnél 10-20,
távfûtésnél 1400-1500 lakás

f û t é s e
nálunk a
cél. A költ-
s é g e k
fedezésére
szolgál a
számlákon
f e l t ü n -

tetett: „Távhõszolgáltatás
alapdíj” és a „Hõfogyasztás,
fûtés” díja. Az elõbbi teszi ki
az éves költség kb. 40%-át. Ez
direkt fûtésnél megtaka-
rítható. A második, mely a fel-
használt gáz árával arányos,
szintén alacsonyabb lehet, ha
figyelembe vesszük a kisebb
veszteségeket. 
Van-e még további elõny a
direkt fûtésnek?: Igen, van.
Akkor fûthetünk be évközben,
amikor azt az egy kazánra
települt közösség akarja. A
lakások piaci értéke jelentõsen
megemelkedik. 
Ezek után joggal merül fel a
kérdés az olvasóban: ennyi
elõny mellett van-e hátrány?
Mit válasszunk? Az egyik
hátrány, hogy ha valaki a közös
gázszámlába nem fizeti ki a
részét, a többieknek kell azt

kiegyenlíteni, ugyanis nem
fizetés esetén a szolgáltató a
gázt kikapcsolja. Hátrány az is,
hogy a fûtéssel mindig a
leghidegebb lakáshoz, illetve a
„legfázósabb" lakóhoz kell iga-
zodni, ami a takarékosságot
gátolja. Hátrány továbbá az is,
hogy az átalakítás mintegy 600
ezer Ft-ba kerül lakásonként.
Mindezek rövid távra szólnak.
A távlatokat tekintve még több
a probléma. Napjainkban há-
rom fogalom forog közszájon:
1. az energia ára, 2. az ellátás
biztonsága, 3. alternatív ener-
giaforrások. Az utóbbi kettõ
csak nagy egységû, energia-
termelõ berendezésekben va-
lósítható meg igazán, és ez
távlatokban a távfûtés árát
versenyképesség teszi. Né-
hány példa: biomassza alkal-
mazása, visszatérés, akár rész-
legesen is, bizonyos olajfajták
elégetésére, napelemek te-
lepítése, melyeknél a vill. telj.
ingadozása csak központilag
kompenzálható, újabb gázmo-
tor telepítése a gáz és a vil-
lamos-energia mindenkori ára
függvényében.

Fontos elem a környezetvé-
delem is. Olyan helyen (Kál-
vária út), ahol több ezer gép-
kocsi közlekedik, a levegõ
szennyezett, és ez nem növel-
hetõ elszórtan jelentkezõ füst-
gáz-kibocsátó objektumokkal.
Ez elõbb-utóbb önkormányza-
ti kérdéssé válik. Ez esetben
ugyanis nemcsak a kibocsátott
káros anyag mennyisége, ha-
nem az ún. „lehígulás” is ér-
dekes. Engedélyhez kell kötni
a létesítést.
Utoljára hagytam egy igen
fontos politikai kérdést. Ha-
zánkban több mint 600 ezer
távfûtött lakás van. Az itt la-
kók szavazópolgárok is, akik-
nek véleményét a különbözõ
„szinteken” figyelembe ve-
szik, és ez az árakban mindig
meg fog jelenni, esetleg más
felhasználók rovására is. 
Mindezek figyelembevételével
kimondható, hogy a távfûtés-
nél kell maradni, természete-
sen a meglévõ rendszer kor-
szerûsítése, valamint a VSZ Zrt.
„fogyasztóbarát” szellemének
erõsítése mellett.

Szebeni Lajos
ny. erõmû üzemvezetõ
Püspökmajor Lakótelep 

Baráti Kör

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 38. SZÁM • 2008. OKTÓBER 10.

4 város

KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (2. rész)

Utcák, terek, közlekedés a Belvárosban

Benkovits György

Várható volt…

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

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

konyha-, szoba-, fürdõ-
szoba-, irodabútor,  
beépített szekrény.

Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!
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HÉV alatt lelte halálát
Gyalogost gázolt a HÉV
szeptember 27-én,
szombaton este 11 óra
körül a Pannónia-
telepen. A Szentendre
felé menõ sínpáron, a
patak fölött átívelõ
hídnál egy 50 év körüli
nõ került a sínekre.
Miután a szerelvény el-
ütötte, azonnal bele-

halt sérüléseibe. A kiérkezõ tûzoltók biztosították a helyszínt,
amíg helyreállt a közlekedés. Az áldozatnál nem voltak iratok,
a helyszínelés és a boncolás együttes eredménye dönti majd el,
hogy öngyilkosság vagy baleset történt.

Csattanások a 11-esen
Múlt héten szombaton 22.30 körül a 11-es fõúton Budakalász
magasságában három személyautó ütközött egymásnak.
Személyi sérülés nem történt, a kiérkezõ tûzoltók áramtalaní-
tották és eltávolították a gépjármûveket.

*
Múlt hétfõn éjjel 11 óra körül Visegrádon, a 39. kilométerkõnél
egy személyautó árokba csúszott és kidöntött egy fát. A volán-
nál ülõ hölgy beszorult a gépjármûbe, a tûzoltók szabadították
ki feszítõvágóval, majd az Országos Mentõszolgálat szenten-
drei ügyeletesei könnyebb sérülésekkel kórházba szállították.

Aközigazgatás gyakor-
latában még ma is szo-
katlan kezdeményezés-

nek számít, hogy a polgárokat
érintõ, mindennapi ügyin-
tézéssel kapcsolatos kérdése-
ket egy önálló szakmai napon
vitathassák meg az érintett
felek – a Polgármesteri Hivatal
munkatársai és a helyi la-
kosok. Szentendrén elsõ ízben
szeptember 29-én délután
került sor ilyen jellegû ren-
dezvényre a Városháza Dísz-
termében. Dr. Molnár Ildikó,
Szentendre város jegyzõje el-
mondta: „Fontosnak tartom a
lakosság tájékoztatását és az
információk széles körû ter-
jesztését. Ezért született meg
az a gondolat, hogy a szentend-
rei hivatal munkatársai hagyo-
mányteremtõ szándékkal tá-
jékoztassák a közigazgatási
eljárásokban bekövetkezõ vál-
tozásokról az érdeklõdõket.” A
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia rövid és hosszú távú
programjában egyaránt célul
tûzte ki az ügyfélbarát és
átlátható hivatal mûködését.

A tapasztalatok szerint szá-
mos információval elõször a
hivatalban szembesülnek az
ügyfelek. A fórum célja volt,
hogy elsõ kézbõl tájékoztassák
a lakosságot a bekövetkezett
változásokról, és azonnal biz-
tosítsák a kérdezés és vá-
laszadás lehetõségét.
A közigazgatási fórum témái
az elmúlt idõszakban bekö-
vetkezett jogszabályi változá-
sokhoz kapcsolódtak. Az ér-
deklõdõk ezúttal a következõ
témákban kaptak rövid tájé-
koztatást: építéshatóság, fa-
kivágás, csendháborítás, ze-
neszolgáltatás, szociális
ügyek, mûködési engedélyek,
okmányirodai ügyek, az e-köz-
igazgatás bevezetése, vala-
mint egyéb közérdekû infor-
mációk. Bár az érdeklõdés a
lakosság részérõl sajnálatos
módon nem volt számottevõ,
a helyszínen feltett kérdések
és visszajelzések a fórum létjo-
gosultságát támasztották alá.
„Ettõl függetlenül bizakodók
vagyunk, és reméljük, hogy a
következõ ilyen jellegû fóru-

mon a lakosság még nagyobb
számban vesz részt” – nyi-
latkozta lapunknak dr. Molnár
Ildikó jegyzõ.
A kérdések elsõsorban a par-
lagfûirtáshoz, a zajvédelem-
hez, az adózáshoz, a fakivá-
gáshoz és az égetéshez kap-
csolódtak. A hivatal szakem-
berei által általánosságban
megfogalmazott tájékoztatás
után a kérdések csak nehezen
tudtak megmaradni az álta-
lános megfogalmazások szint-
jén, hiszen mindegyik kérdezõ
egyéni ügyeivel kapcsolatban
tette fel kérdéseit, amelyekre
egyénre szabott választ vár-
tak. A fórumon jelen volt a
helyi tévé, amely rögzítette az
elhangzottakat, így akik most
nem tudtak jelen lenni az
információs napon, azok a
Gondolat Televízió adásában
követhetik a változásokról tar-
tott tájékoztatót. Emellett a
város hivatalos honlapján
(www.szentendre.hu) a té-
mákról szóló tájékoztatók
rövid összefoglalóját is letölt-
hetik az ügyfelek.               -t-

Együttmûködés a Skanzen 
és a szentendrei iskolák között
Újabb uniós források lehívása elõtt a Skanzen
Keretmegállapodás aláírására került sor október 1-jén
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és tíz szent-
endrei oktatási intézmény között. A példaértékû szak-
mai kapcsolat közvetlen célja a város és a kistérségi
települések jövendõ nemzedékének környezeti és hon-
ismereti nevelése.

A megállapodást Szentendre Város Önkormányzatának kép-
viselõi jelenlétében dr. Cseri Miklós, a múzeum fõigazgatója és
Szentendre tíz általános és középiskolájának igazgatója írta
alá. A megállapodás értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
ingyenes múzeumlátogatási lehetõséget, kedvezményes ok-
tatási és szabadidõs programokat kínál az oktatási intéz-
ményeknek. Másrészt termet és helyiséget biztosít az iskolák
közösségi- és diákrendezvényeihez, szakmai segítséget nyújt a
múzeumi órák tanmenetbe történõ beépítéséhez, valamint a
diákok számára pályázatokon való részvételi lehetõséget biz-
tosít. Továbbá akkreditált továbbképzési lehetõséget ad a
pedagógusoknak a múzeumi kiállítások önálló értelmezéséhez
és hasznosításához. 
A kölcsönös elõnyökön alapuló szakmai együttmûködés közép-
pontjában a diákok állnak. Kiemelt jelentõséggel bír ebben a
folyamatban a szentendrei és környékbeli óvodákkal és
iskolákkal több évtizedes múltra visszatekintõ, komoly szakmai
kapcsolat, ami a kezdeményezés elsõ és legfontosabb lépése.
Az együttmûködést Szentendre Város Önkormányzatának kul-
turális, oktatási és kisebbségi bizottsága szakmailag és anyagi-
lag is támogatja.
„Gárdonyi szavaival élve, miszerint a falak ereje a védõk lelkében
vagyon, mi elmondhatjuk, hogy a múzeum ereje a látogatóinkban
rejlik.” – mondta köszöntõ beszédében dr. Cseri Miklós, a
múzeum fõigazgatója. „Ahhoz, hogy a megkezdett munkát, a
további fejlesztéseket, a lobbi-tevékenységet folytathassuk, minél
szélesebb társadalmi bázisra van szükség.”
Az együttmûködés sarkalatos pontja, hogy a felek a jövõben,
egymás felkérésére, közös pályázatokon indulnak. Az Európai
Uniós pályázatokon való sikeres részvétel ugyanis kiemelt
fontosságú, mind a múzeum, mind a résztvevõ oktatási in-
tézmények számára. Ezt a lehetõséget példázza, hogy egy koráb-
bi sikeres pályázat eredményeképp napokon belül aláírják a
„Múzeumok Mindenkinek” elnevezésû uniós támogatást, amely
431 millió Ft értékû juttatása korszerû oktatási bázis kialakítását
teszi lehetõvé a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Így a Skanzen a magyarországi múzeumi oktatás központjává
válik, ahol korszerû, európai szintû keretek között valósulhat-
nak meg az akkreditált képzési programok az általános iskolai
oktatástól a felnõtt képzésig. 
Ez utóbbi – az LLL-program (Lifelong Learning, élethosszig
tartó tanulás), mint a demokrácia kibontakozásának egyik
fontos feltétele – az Európai Unió kiemelt oktatáspolitikai kon-
cepciója, amely elsõsorban gazdasági, illetve társadalmi-poli-
tikai célokat hivatott megvalósítani. Az egyre gyorsuló vál-
tozások, valamint a technikai és technológiai fejlõdés kö-
vetkeztében megváltozott munkafeltételekhez szükséges
képzettség megszerzése került a középpontba. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium maga is támogatja a
múzeumok és iskolák közötti együttmûködés erõsítését,
intézményesítését. Ilyen módon a szentendrei megállapodás
országos szinten is példaértékû. 

A kezdeményezésben részt vevõ oktatási intézmények:
Agy Tanoda, Barcsay Jenõ Általános Iskola, Izbégi Általános
Iskola, Móricz Zsigmond Gimnázium, Templomdombi Általános
Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Petzelt
József Szakképzõ Iskola, Ferences Gimnázium, Református
Gimnázium, Vujicsics Tihamér Zeneiskola.

Kolos Emõke

Információs nap a Városházán
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégia rövid és hosszú távú programjában
egyaránt célul tûzte ki az ügyfélbarát és átlátható hivatal mûködését. Fakivágás,
építkezés, csendháborítás és számos más ügyes-bajos dolog - a Polgármesteri
Hivatalban minden érdeklõdõ szabadon tehette fel ilyen irányú kérdéseit szeptember
29-én, az elsõ információs napon, hogy ne az ügyintézés közepén szembesüljön a
problémáját érintõ – esetleg kellemetlen – meglepetésekkel.

ÜGYFÉLFOGADÁS 

A POLGÁRMESTERI

HIVATALBAN ÉS AZ

OKMÁNYIRODÁBAN

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
október 17-én, pénteken
a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Okmányirodá-
ban 8-12 óráig és 13-16
óráig lesz ügyfélfogadás.

Október 18-án, szombaton
az Okmányiroda zárva tart.
Szombaton délelõtt a Pol-
gármesteri Hivatalban ügye-
let lesz.

Megértésüket köszönjük!

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ
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Szentendre, 
Római sánc köz 2/B

DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863

Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00

www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30

Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 

30/66-26-849

MUNKAVÁLLALÁSRA is
ALKALMAS 
OKLEVELET ADÓ

MASSZÕR-MASSZÕR-
TANFOLYAMTANFOLYAM
indulindul
Szentendrén november 10-én,
Budapesten november 8-án.
Ára: 40 ezer Ft. 
Érd.: 06-30/30-21-487.  

(Nyilv. szám: 14-0032-06)

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

innentõl csak pénzkérdés,
hogy mikor épül meg az el-
kerülõ út.
– Ha a Budakalászra zúduló
forgalom enyhítése érdeké-
ben végül mégsem tesz sem-
mit az állam, készek-e perre
menni a minisztériummal,
ahogy a hírek szerint azt
Szigetmonostor teszi a meg
nem valósuló közúti kishíd
miatt?
– Természetesen. Minden le-
hetõséget meg kell ragadnunk
arra, hogy a lakosság érdekeit
képviseljük, és ebbe egy
esetleges per is beleértendõ.

- t -

Helyi 
népszavazás 
a szigeten?

Helyi népszavazást kez-
deményez a Horányért
Egyesület Szigetmonos-
toron a Megyeri híd épí-
tése kapcsán eredetileg
kialkudott kis autóshíd
megvalósításáért – közöl-
te múlt pénteken az akciót
kezdeményezõ Horányért
Egyesület elnöke, Nádas
Zsolt. 

A falu annak fejében mondott
le a községet a törvény szerint
megilletõ lejáróról, ha e he-
lyett egy kis autóshíd épül a
Dunán a helyiek közlekedé-
sének megkönnyítésére. A kis
híd azonban máig nem készült

el, helyette a legújabb verzió
szerint a kormány egy kom-
penzációs csomag keretében
a falu túlsó fele és a Határ-
csárda között építtetne egy
olcsóbb, 1,5 milliárd forintból
megvalósuló gyalogoshidat. E
megoldás a népszavazás kez-
deményezõi szerint elfogad-
hatatlan, nem oldaná meg a
község lakóinak közlekedési
gondjait. Ezért azt szeretnék
elérni, hogy az önkormányzat
vezetése az alternatív javaslat
helyett a tárcával folyamat-
ban lévõ egyeztetõ tárgyalá-
sokon az eredeti terv szerinti,
a Szentendre déli részén, a falu
központjához is közelebb
megvalósuló egysávos autós
híd építése mellett foglaljon
állást – szögezte le az elnök.
Molnár Zsolt polgármester
szerint a helyiek véleménye
megoszlik a híd kérdésében.
Õ maga azért nem helyesli a
népszavazást, mert annak
eredményessége esetén a
közlekedési tárcával zajló
egyeztetõ tárgyalásokon a
falu vezetõinek mozgástere
beszûkül, ezáltal pedig ve-
szélybe kerülhet a kompenzá-
ciós csomagban már eddig
kialkudott kis gyalogoshíd és
egy 2 milliárd forintos fej-
lesztés terve. Kiemelte: a köz-
ség képviselõ-testülete ter-
mészetesen elfogadja majd a
helyi népszavazás eredményét
és annak megfelelõen képvi-
seli a további tárgyalásokon a
falu érdekeit. Amennyiben a
szavazásra jogosultak 10 szá-
zaléka – Szigetmonostor ese-
tében 170 helyi lakos – aláír-
ja az íveket, megtarthatják a
helyi népszavazást. A jegyzõ
hitelesítette az aláírásgyûjtõ
íveket, így megindulhat a
kezdeményezés.

EECCDDLL
European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

WEB ÉS DIGITÁLIS KÉPSZERKESZTÉS
2008 novemberben induló 

ECDL tanfolyamok
Web szerkesztés: 

hétfõ-szerda 16-18 óráig
Operációs rendszerek: 

hétfõ-szerda 18-20 óráig
Képszerkesztés: 

kedd-csütörtök 18-20 óráig
Prezentáció: 

kedd-csütörtök 16-18 óráig
Internet: péntek 16-20 óráig

Érdeklõdés, jelentkezés: 
ECDL OKTATÓ- ÉS VIZSGAKÖZPONT, 

REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

Tel./fax: (26) 302-595, (26) 505-257,
06-70-336-5530

A csoportok létszáma korlátozott (8-16 fõ kö-
zött lehet), ezért a jelentkezéseket a be-

érkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.

– Mit tapasztalnak a híd
átadása óta: valóban drasz-
tikusan nõtt a forgalom
Budakalászon?
– Igen, érzékelhetõen több
gépjármû halad át a tele-
pülésen. Ezt a tényt jelen pil-
lanatban mérésekkel igyek-
szünk alátámasztani, a tele-
pülés bejövõ útjainál sebes-
ségmérõ és forgalomszámláló
berendezéseket állítottunk
fel. Legalább két hónap kell
hozzá, hogy kiértékelt ada-
taink legyenek, de nem kell
naphosszat az út mellett ülni,
hogy megjósoljuk az ered-
ményt. A Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Miniszté-
riummal (KHEM) együtt a
korábbinál nagyobb gépjár-

mûforgalomra számítunk. A
legproblémásabb zóna az
Üröm és a 11-es fõút közötti
kapcsolat.
– A megnyitó ünnepségen
Parlagi Endre polgármester
úgy fogalmazott: még mindig
várják a forgalomtechnikai
berendezésekrõl szóló állami
ígéret megvalósulását. Össze-
sen hány milliós ígéretet kap-
tak, és pontosan minek a tel-
jesülése esetén lennének
elégedettek?
– 2005-ben Kóka János akkori
gazdasági miniszter még el-
kerülõ útról szóló megálla-
podást írt alá Budakalásszal.
A Megyeri hidat átadták, az
elkerülõ út nem készült el. A
Csepi Lajos államtitkár úrral

folytatott egyeztetések ered-
ményeképpen nemrég írásba
foglaltuk, hogy Budakalász
akkor lenne elégedett, ha az
elkerülõ út megépülne, vagy
folytatódna az M0-ás körgyûrû
építése nyugati irányban.
Mivel e célok megvalósulása
még messzi távolba vész,
addig is a forgalmi és környe-
zeti károk teljes enyhítésére
lenne szükség. Rendelkezünk
egy aláírás elõtt álló terve-
zettel, amely remélhetõleg a
tárgyalások utolsó verzióját
rögzíti: minden egyes évben,
amíg az elkerülõ út meg nem
épül, az államnak 250 millió
forint + áfa összegû beruhá-
zást kötelezõ végeznie a
településen. Ez célzott beru-
házás, azaz a Megyeri hídról a
10-es és 11-es fõútra haladó
fogalomból eredõ összes káre-
semény enyhítését, a környe-
zeti és útfelügyeleti károkozá-
sok teljes spektrumát magá-
ban foglalja.
– Meddig hajlandóak várni
az ígéret megvalósítására?
– Most már az állam térfelén
pattog a labda, hiszen a KHEM,
a Gazdasági Minisztérium
jogutódja 2012. december 31-
ig ígérte az elkerülõ út el-
készültét, de az említett kár-
enyhítésrõl szóló megállapo-
dás-tervezet nyitva hagyja a
megépítés dátumát. A KHEM
szerint készülnek a tervek,
hamarosan akár engedélyez-
tetési szakaszba is léphetnek,

Évi negyedmilliárd az ígéret
Budakalász önkormányzata már dúskál az elkerülõ útról szóló ígéretekben, de ha
nem látja a megvalósulást, Szigetmonostorhoz hasonlóan kész perre menni az állam-
mal, hogy élhetõbbé tegye a település lakóinak életét. Udvarhelyi István a Budakalászi
Önkormányzat képviseletében válaszolt lapunk kérdéseire.

Súlykorlátozások 
a térségben

A Megyeri Híd átadásától kezdve 12 tonna megengedett leg-
nagyobb össztömeg feletti tehergépjármûvek - kivéve az
áruszállítást - nem közlekedhetnek a 11-es fõút Visegrád és
Tahi híd közötti szakaszán, a 10. és a 11. fõút között, a
Csobánka-Budapest határ, a Luppa-szigeti leágazás-Pomáz
által határolt térség, valamint Budakalász, Üröm, Csobánka,
Pomáz, Pilisborosjenõ összekötõ útjain. Pilisszentlászló és
Lepence-völgy között 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be.
Az érintett tehergépjármûvek a védett övezetekben nem
közlekedhetnek, a 10-es és 11-es számú fõutak közötti átha-
jtásuk a két fõút fõvároson belüli csomópontjában, a Flórián
téren át lehetséges.
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– Szigetmonostor perre megy
az állammal, amiért közúti
helyett csak gyalogos-kerék-
páros közlekedésre alkalmas
hidat kap. Szentendre szá-
mára mennyiben elfogadha-
tó a Határcsárdánál kijelölt
gyaloghíd-hely? Mik ennek az
elõnyei, hátrányai, mennyi-
ben számít kényszermeg-
oldásnak ez a helykijelölés
Ön szerint?
- Szentendre Város Képviselõ-
testülete, mérlegelve a város
érdekeit és figyelembe véve
Szigetmonostor érveit, a Ha-
tárcsárdánál jelölte ki a gya-
logos-kerékpáros híd helyét.
A kijelölt hídhely természet-
védelmi elõnye, hogy a kerék-
páros híd lehetõséget ad a
Szentendrei-sziget természeti

értékeinek, szépségeinek
megtekintésére a környezet
minimális terhelése mellett.
A tervezett híd egyben biztosí-
taná a szigeten élõk sürgõssé-
gi egészségügyi ellátását, mi-
vel a mentõ áthaladása biz-
tosított lenne, valamint a
Szentendrei-szigeten a kom-
penzációs csomag részeként
kialakításra kerülne egy ka-
tasztrófavédelmi központ is.
Ez megoldást jelentene az
esetleges katasztrófahely-
zetek gyors elhárítására, to-
vábbá a csomag kereteiben
oktatási, környezetvédelmi,
turisztikai fejlesztésekre is sor
kerülhet, ha elfogadja a szi-
getmonostori testület a kor-
mány javaslatát. Közúti híd
kijelölését ezen a helyszínen

szakmai indokok alapján nem
látta optimális megoldásnak a
képviselõ-testület, mert az
amúgy is szûk keresztmetszetû
11-es útra olyan forgalom-
növekedést jelentett volna,
mely a szentendrei lakosok
számára jelentõs életminõség
romlást eredményezne.
– Még mindig nem tudni,
mennyivel növeli meg a for-
galmat a Megyeri híd átadá-
sa, hiszen a forgalomszám-
lálási adatok csak hetek
múlva válnak hozzáférhetõ-
vé. Eközben a Volánbusz Zrt.
csaknem minden járatát Észak-
Pestre viszi Észak-Buda meg-
kerülésével, miáltal több
ezer ember közlekedése válik
nehézkessé, egy részük HÉV-
re kényszerül, hogy ne kell-

jen körbeutazniuk. Milyen
lépéseket tesz a városvezetés
ezen ügyek kapcsán a hely-
ben lakók érdekében?
– Szentendre város az M0-s
Érdekvédelmi Egyesület több
más tagtelepülésével együtt
megrendelte a forgalomszám-
lálást, melynek elsõ mérései a
Megyeri híd átadása elõtt
megtörténtek. Szakmai szem-
pontok miatt kb. 2-3 hónap
múlva kerül sor a kontroll-
mérésekre, melybõl született
összehasonlító adatokat majd
értékelni kell. 
A Volánbusz Zrt. új forgalmi
rendjét az érintett települések
szakbizottságai, Szentendrén
a közlekedési szakemberekbõl
álló Közlekedési Munkacso-
port is véleményezi. A véle-
ményezési eljárást követõen a
kistérség és az M0-s Érdek-
védelmi Egyesület megteszi a
további lépéseket.

Összeállította:
Bokor Tamás

Nyílt levél 
dr. Dietz

Ferencnek
Tisztelt Polgármester Úr!
• Miért ellenzi Ön a Szentendre
és Szigetmonostor közötti
közúti híd megépítését?
• Miért lép fel vitatható módon
(a képviselõket az Ön akaratá-
nak megfelelõ szavazásra ké-
nyszeríti, „frakciófegyelem”)
a 2004-ben bírósági végzés-
sel közúti híd építésére kö-
telezett beruházó (Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.)
érdekének védelmében?
• Fûzõdik bármiféle érdeke
Önnek, Szentendre polgár-
mesterének ahhoz, hogy
Szentendre kb. 20 milliárddal
ne gazdagodjon?
• Miért nincs közmeghall-
gatás, ahol a nyilvánosság elé
tárhatná a valós tényeket a
Szentendre-Szigetmonostori
közúti híd ügyében?

Paulina László

Tisztelt Paulina László Úr!
Köszönöm hozzám intézett
megkeresését, azonban teljes
értetlenséggel fogadtam nyílt
levelében feltett kérdéseit,
amelyeket értelmezhetetlen-
nek és a valós tényekkel ellen-
tétesnek érzek.
A Szentendre és Szigetmo-
nostor közötti közúti híd
megépítését nem ellenzem,
sõt szavazatommal támogat-
tam. Az M0-s híddal és az ún.
„kis-híddal” kapcsolatos ál-
láspontom végigkövethetõ a
testületi ülésekrõl készült
jegyzõkönyvekben, valamint
a sajtóban adott nyilatko-
zataim alapján.
A képviselõk a városlakói ér-
dekek és nem a frakciófe-
gyelem szerint hozták meg a
döntéseiket, ebben az ügyben
is. A szentendrei képviselõ-
testület elsõsorban a helyi
lakosság, valamint a kistérség
érdekeit, és nem az egyes
beruházók elképzeléseit kép-
viseli. 
Harmadik kérdését  érthetet-
lennek, megválaszolásra mél-
tatlannak tartom.
Szigetmonostor és Szentendre
nyílt együttes testületi ülésen
tárgyalt a „kishíd” ügyében. 
A szentendrei 2008 júniusi
közmeghallgatáson és lakos-
sági fórumokon is többször
felmerült ez a téma, valamint
szigetmonostori közmeghall-
gatáson is válaszoltam a
felmerülõ kérdésekre. Az ezzel
kapcsolatos elõterjesztéseket
az érdeklõdõk a helyszínen, a
honlapon, a tv képernyõjén
keresztül is figyelemmel kí-
sérhették.
A város, a kistérség és az M0
érdekvédelmi egyesület képvi-
seletében még folyamatban
vannak a minisztériummal a
tárgyalások és a végsõ dön-
tést a képviselõ testületek
fogják meghozni. Amennyi-
ben igényt tart rá, fogadóórám
keretében szívesen tájékoz-
tatom Önt részletesebben az
M0-s út és a „kishíd” kapcsán
Szentendrén és a térségben
kialakult helyzetrõl.

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Hídhelyzet szentendrei szemmel
Dr. Dietz Ferenc polgármestert, az M0 Érdekvédelmi Egyesület enökét szigetmonos-
tori kishíd elõnyeirõl, hátrámyiról, illetve az M0-s híd átadása után kialalkult
közlekedési problémákról kérdeztük.
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Köszönet a támogatóknak
A Dunakanyar Foltvarró Kör bemutatkozó kiállítása október 4-
én bezárt. Köszönjük Szentendre önkormányzatának a kiállítás
megrendezéséhez nyújtott anyagi segítségét, Torbáné Ballagó
Zsuzsanna igazgatónõnek, hogy a Barcsay iskola gyönyörû szín-
háztermébe befogadta munkáinkat. Köszönjük a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola növendékeinek színvonalas megnyitó
mûsorát, Mike Mitchell, Forgács Tamás és Kutasi Tamás tech-
nikai segítségét, valamint a Monarchia Rétesház finom réte-
seit. Köszönjük továbbá valamennyi látogatónknak, hogy
megtiszteltek bennünket érdeklõdésükkel. 
A kiállítás anyaga rövidesen megtekinthetõ lesz a Barcsay isko-
la honlapján a www.barcsay.szentendre.hu és a www.folt-var-
ras.hu honlapon.                                    A Foltvarró Kör tagjai

Móricz-film-
forgatás

A szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium 11. és 12. évfo-
lyamos média csoportos tanu-
lóit felkérték, hogy szerepel-
jenek egy Móricz Zsigmondról
szóló dokumentumfilmben,
amelyet a Magyar Televízió 1-
es csatornája forgatott. A
diákok csapatát Szarvas Rita
magyar szakos tanárnõ to-
borozta össze, és elõzetesen
sokszor beszélgettünk az íróról,
írásairól. Egy szeles szeptem-
beri délutánon találkoztunk a
film két kulcsemberével, Cséve
Annával, a film irodalmi szer-
kesztõjével és Simon Balázzsal,
a film rendezõjével. Megbeszél-
tük mikor és hol legyenek a fel-
vételek.
Az elsõ forgatási napon Leány-
falura mentünk a Móricz Em-
lékházba. Megismerkedtünk
Móricz unokájával, Kolos Vi-
rággal. Egész nap keményen
dolgoztunk. A jutalmunk és
ebédünk pizza volt, aminek a
számláját a rendezõ úr állta.
Ezen a napon Móricz és Ady
Endre barátsága volt a téma,
ezzel kapcsolatban mondtuk
el szövegeinket, melyet Cséve
Annától kaptunk. A szövegek
nagyon érdekesek voltak,
amiket máshol nem is ol-
vashattunk. Beleolvashattunk
Móricz naplójába, szinte be-
leláttunk a gondolataiba is,
olyan részletesek voltak szö-
vegeink. Elõször voltunk for-
gatáson, és sokszor meg kel-
lett állítani a felvételt, mert a
kezdeti izguláson akkor még
nem estünk át.
A második forgatási napon az
iskolában találkoztunk. A
kamerákat és egyéb kellékeket
úgy állították be, hogy jól lát-
szódjon az iskola aulájában
álló Móricz-szobor. Társaim
elõadtak egy kis színdarabot
Kamélia és Muskátli címmel,

melyet Cséve Anna magyará-
zott a nézõknek. Anna iro-
dalomtörténész, rengeteget
tud mesélni Móriczról. Elké-
pesztõ, hogypár pillanat után
milyen szép kerek mondat-
csodákat tud alkotni. A felvé-
tel vége felé gyertyát gyújtot-
tunk, és így beszélgettünk
Zsiga bácsiról (hiszen ez volt

a második rész címe). Szép
befejezõ pillanata volt ez a
napnak.
A harmadik forgatáson autó-
val jöttek értünk. Úgy éreztem,
mintha sztárok lennénk, hogy
még külön minibuszt is küld-
tek értünk, hogy nekünk ne
kelljen a beutazással foglal-
kozni. Ez alkalommal a Petõfi
Irodalmi Múzeumban forgat-
tunk. A téma Móricz és a nõk
volt. A helyenként erotikus
szövegek jobban felkeltették
érdeklõdésünket, mint az
elõzõ szövegek. A felvételek
szüneteiben kihasználtuk a
lehetõséget, és ingyen meg-
néztük a kiállításokat, körül-
néztünk, és rábukkantunk egy
csocsóasztalra, melyet elõször
nem tudtunk elindítani, aztán
óriási csatákat játszottunk a
teremõr néniktõl kapott aján-
dék ötvenesekkel. Cséve Anna
ismét lenyûgözött minket
azzal, hogy a legbonyolultabb

fogalmakat is érthetõvé, vilá-
gossá tette számunkra. Ez erõt
adott nekünk a kamerák elõt-
ti stressz legyûréséhez
A negyedik nap a hiányzó, még
fel nem vett szövegeket mond-
tuk el, és találkoztunk Rátóti
Zoltán (Tom Hanks magyar
hangja) színmûvésszel is, aki
a Fornarinából idézett nekünk

és a nézõknek. Bársonyos
hangja bezengte az iskola
auláját, és mi ámulva néztünk
fel a színészre. Fantasztikusan
olvasta és hangsúlyozta azt a
szöveget, amit a felvétel elõtt
két perccel kapott meg. El-
képesztõ volt.
Bennem csodálatos élmény-
ként maradt meg a forgatás.
Ízelítõt kaptunk arról, hogyan
mûködik ez élõben. Amióta
befejeztük a forgatást, Móricz
Zsigmondra már másként gon-
dolok. Közelebb áll hozzám,
mint híres író, és mint az az
ember, akirõl az iskolám is a
nevét kapta. Már más oldalról,
sokkal közvetlenebbül ismer-
tem meg, ahogyan a dokumen-
tumfilm is bemutatja: Zsiga
bácsiként.
Ahogyan azt Móricz Zsiga bácsi
naplójából ellestem,
Napló, 2008. október 5. este
18:37

Deli Vitéz

Nyílt napok 
az izbégi iskolában

Szeretettel várják a leendõ elsõ osztá-
lyosokat és szüleiket játszóházi prog-
ramjainkra október 17-én, pénteken
14-tõl 16 óráig
Program: festés vattával, „tökös” játékos
váltóversenyek, utána tökbõl készült
finomságok kóstolása, diavetítés, játék-
tanítás, ördöglakat készítés, batikolás,
távirányítós autók versenye.

PMK-programok

Október 12-ig tartunk Orszá-
gos TINI Könyvtári Napokat a
Pest Megyei Könyvtárban  Cor-
vina-kódexek kiállításával,
csillagászattal, divattal, fo-
tózással, tanulásmódszertan-
nal. Szombaton, 10.00 – 13.00
óráig „Kézmûves délelõtt”
lesz Pásztohy Pankával. 12-én
„Könyves vasárnapot” tar-
tunk. Ezen a napon a nyitva
tartás: 9.00-13.00 és ingyenes
a beiratkozás.
Minden kedves olvasónkat
szeretettel várunk!

Állandó programunk:
Minden csütörtökön 10-kor
Babusgató: 3 hónapostól 3
éves korig várjuk a babákat,
édesanyjukkal. Ölbéli játéko-
kat, mondókákat tanulunk.

A Szentendre védett növényei
címû természetfilm bemu-
tatójára a Pest Megyei Könyv-
tár (Pátriárka u.7.) olvasóter-
mében október 16-án csütör-
tökön 19 órára mindenkit
szeretettel várunk. A filmvetí-
tés után beszélgetés az alko-
tókkal, vendégeink: Zsóka Zol-
tán rendezõ, operatõr és Bõhm
Éva Irén, film szakértõje.

Hálaadás napja
A Szentendrei Baptista Gyülekezet és Dani Zsolt
lelkipásztor szeretettel vár mindenkit a hálaadás
napjából rendezett istentiszteletre a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) színháztermébe
október 19-én, vasárnap 10 órakor.
Program: dr. Dietz Ferenc polgármester megnyi-
tó beszéde után hálaadás napi istentisztelet
(oltárépítés), délben közös ebéd, állófogadás. A
szervezõk arra kérik a vendégeket, hogy csalá-
donként vigyenek magukkal egy szál virágot,
amit az oltárra helyezhetnek.

Jubileumi ezüstgyûrû átadás 
a Vármegyeházán

„Adassék az érdemnek megbecsülés és tisztesség. Mindazoknak,
akik szakmánkért, a közmûvelõdésért töretlenül fáradoznak.”
Ez a mondat olvasható az elismerõ oklevélen, melyet ben-
sõséges, szép ünnep keretében Szûcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyûlésének Elnöke, és Tapodi Katalin a Pest Megyei Népmûvelõk
Egyesületének Elnöke adott át 2008. szeptember 29-én Pest
Megye Önkormányzatának konferencia-termében.
Az országban elsõként, és tudomásunk szerint máig egyedü-
liként a Pest Megyei Népmûvelõk Egyesülete 1999-ben határoz-
ta el, hogy a Pest megyei közmûvelõdési intézményekben 10-
15-20-25-30 vagy még annál is több éve dolgozó szakemberek,
technikai kisegítõk munkáját jubileumi ezüstgyûrûvel, illetve
medállal jutalmazza.
Kistérségünkben három szakember részesült ebben az elis-
merésben: Göllner Judit, a Szentendrei Közmûvelõdési Kht.
közmûvelõdési vezetõje, Gáspár Sándor, a pomázi mûvelõdési
ház, illetve Sütõ Lajos, a Budakalászi Faluház munkatársai.
Gratulálunk nekik, és munkájukhoz további sok sikert és jó
egészséget kívánunk!

Schiffer Zsolt, Gellen Brigitta, Rátóti Zoltán, Deli Vitéz,
Szabó Gergely, Bukovinszki Anita

Szeretettel várják a nyelv-
tanárokat és az érdeklõdõket
a Petzelt Szakképzõ Közép-
iskolába (Római sánc köz 1.)
október 20-án, hétfõn az
EURO nyelvvizsgákról, illetve
projektdisszeminációs gyakor-
lati eszmecsere nemzetközi
iskolai együttmûködésekrõl.

14.00 Regisztráció
14.30 Megnyitó
14.40 Elõadás
16.30 Projektjeink
A Leonardo, Comenius, Világ-
nyelv projektek
17.00 Fórum
Felmerülõ kérdések, válaszok,
tapasztalatcsere

Kistérségi workshop nyelvtanároknak
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Kiállítások
B i h o n
Gyõzõ fes-
tõmûvész
kiállítása
o k t ó b e r
1 6 - á n ,
c s ü t ö r -
tökön 17
ó r a k o r

nyílik a Polgármesteri Hivatal
Galériájában. A kiállítást meg-
nyitja: dr. Hann Ferenc
mûvészettörténész. A tárlat
megtekinthetõ november 5-
ig. www.bihon.hu
Bihon Gyõzõ sosem festett
hideg fejjel. Sosem volt képes
kimódolt mesterkélt festõi
világ megteremtésére, hanem
mindig hagyta személyisé-
gének legmélyebb tartomá-
nyain átfolyni az ösztön és
indulat – mint tudjuk – oly
mély és erõs érzéseit, tulajdon-
ságait, és ennek megfelelõen
alakult ki nagyon szubjektív
expresszionizmusa.
Orci József kiállítása nyílik
október 11-én szombaton, 15
órakor Dobogókõn, a Manré-
zában. 

A Magyar Festészet Napja
keretén belül rendezett Ma-
gyar Geometrikus Mûvészet
címû kiállítás október 12-én,
vasárnap 15 órakor nyílik a
Nemzetközi Modern Múzeum-
ban (Hajdúszoboszló, Bocskai
u. 14.) Megnyitja P. Szabó
Ernõ mûvészettörténész. Ki-
állító mûvészek: Aknay János,
Bak Imre, Balogh László, Bar-
csay Jenõ, Bányász Éva, Beö-
thy-Steiner Anna, Deim Pál,
Dévényi János, Ézsiás István,
Fajó János, Farkas Ádám, Gal-
góczy György, Ingo Glass,
Haász István, Halász Károly,
Hetey Katalin, Jóláthy Attila,
Joseph Kádár, Kassák Lajos,
Konok Tamás, Lantos Ferenc,
Lukoviczky Endre, Marafkó Ben-
ce, Matzon Ákos, Vera Molnar,
Rákosy Anikó, Nicolas Schöf-
fer, Tilless Béla, Victor Vasa-
rely. A kiállítás megtekinthetõ
október 24-ig.

Október 10-én, pénteken 18
órakor nyílik az X-Art Mûvé-
szeti Társaság kiállítása az
érdi Szepes Galériában. A tár-
latot megnyitja Feledy Balázs.
Kiállító mûvészek: Aknay
János, Büki Attila, Eõry Emil,
K. Iczrám, Karsch Manfred, Kéri
Mihály, Kovács Johanna, Lász-
ló Bandy, Lovász Erzsébet,
Puha Ferenc, Somogyi György.
A kiállítás október 29-ig
tekinthetõ meg.

A régi tárgyak dicsérete

Az ódon tárgyaknak hangulatuk, mondhatni lelkük van. Mindig
mögéjük lehet képzelni azt az embert, aki készítette, és azt is,
aki használta õket. 
Nem tudom, mit szeretnek Önök ajándékozni? Én mindig
ócskapiacokon, régiségboltokban szerzem be szeretteimnek az
ajándékokat. Az esetek többségében sikerélményem van, hiszen
meglepetést, örömöt okozok ezekkel az apró tárgyakkal.
Magamnak is, mert be kell vallanom, gyakran megtartok egy-
egy számomra kedves darabot. 
Nem is olyan régen már itt, Szentendrén is kedvemre keresgél-
hetek apró régiségeket a belvárosban megnyílt Antikvitásban.
Számomra azért vonzó ez az üzlet, mert jobbára olyan hétköz-
napi tárgyakkal találkozhatok itt, amelyet nagyszüleim, szüleim
polgári berendezésû lakásában is láthattam. S ami nem
elhanyagolható szempont, elérhetõ áron. A mentõállomással
szemben levõ ódon hangulatú, zegzugos régiségbolt felsorol-
hatatlan fajta és korú tárgyat kínál. Használati és dísztárgyat
egyaránt. Van itt régi rádió, óra, papír-és fémpénz, bélyeg,
számtalan kisméretû ezüst ékszer és tárgy, petróleum- és vil-
lanylámpa, szentkép és zsánerkép, feszület, Zsolnay-, Herendi
és kínai teás- és kávéskészlet, art deco kerámiafigura, öngyújtó
és cigarettatartó, emlékpohár, könyvek, bõr pénztárca, távcsõ,
sétapálca, kávédaráló, kályhacsempe, patikaedény, népi
kerámia, mángorló, rokka, doboz, láda és még napestig sorol-
hatnám a különbözõ tárgyakat. Amelyek az elmúlt század vál-
takozó stílusait hordozzák magukon. A numizmatikusok is ked-
vükre válogathatnak a különbözõ korok érméi között. Az üzlet-
ben szépséges ásványok is találhatók nagy mennyiségben.
Bármilyen modern lakásban jól mutatnak a régi kisbútorok, és
valljuk be õszintén, mennyire más egy politúrozott íróasztalon
levelet írni, vagy olyan míves, középen felnyitható bárasztalból
italt kínálni, amelyben külön tartója van a metszett kis poharak-
nak, a palacknak, sõt még a cigarettának is!

(x)

Antikvitás Bogdányi út 46.
www.ocskas.hu  •  Nyitva tartás: 10-18 óráig

Könyvbemutató
London Katalin Túlélésre ítélt tárgyak
címû könyvének bemutatója október
16-án, csütörtökön 17 órakor kezdõdik
az Erdész Galériában (Bercsényi u. 4.)
A kötetet bemutatja Nagy Bandó András
író, humorista. A könyvbõl válogatott

fotók kiállítását megnyitja Vadász György DLA építész.
Megtekinthetõ október 26-ig, hétfõ kivételével minden nap 10-
tõl 18 óráig.

Egy unikális
kiállítás

Stuttgartban
Deim Pál festõmûvész és a
nyolcéves szentendrei kislány,
Eckensberger Lili stuttgarti
közös kiállítása a megnyitó
napján, október 2-án vezetõ
hírként szerepelt mind az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, mind a külföldi
magyar intézetek felettes
szerve, a Balassi Intézet hon-
lapján. Ez utóbbi így fogalma-
zott: „Egészen különleges
eseménynek ígérkezik Deim Pál
és Eckensberger Lilian közös
kiállítása október 2-án a
Stuttgarti Magyar Kulturális
Intézetben. Mindketten a ma-
gyar mûvészet történetében oly
nagy jelentõséggel bíró Szent-
endre városából érkeznek…”
Az OKM honlapjára a kiállítási
anyagból Deim Pál 1981-ben
készült Csend címû képe
(Ferenczy Múzeum tulajdona)
került fel az MTI-re hivatkozó
kísérõ szöveg illusztrálására.
Mint a stuttgarti  intézet igaz-
gatójától, Keresztury Tibortól
megtudtuk, a két nevezett
intézmény részérõl a kiállítás
ilyen reflektorfénybe állítása
õt magát is meglepte, erre még
nem volt példa.
Megnyitó beszédében Török
Katalin unikális eseménynek
nevezte a kiállítást, mert míg
a zene, a tánc, a színház, a
film világában jól bevált gya-
korlat, hogy gyerektehetségek

együtt lépnek fel vagy mu-
tatkoznak be már neves, profi
mûvészekkel, addig a képzõ-
mûvészetben ennek nincs
gyakorlata, annak ellenére,
hogy világszerte számos fes-
tõmûvész foglakozott, foglal-
kozik behatóan gyerekrajzok-
kal, s nem titkoltan merítenek
is belõlük.
A Kossuth-díjas, címzetes
egyetemi tanár Deim Pálról
már tudjuk, hogy mekkora ta-
lentumot kapott, és azzal
hogyan gazdálkodott. A Temp-
lomdombi Iskola másodikos
tanulója, Eckensberger Lili
két évvel ezelõtt tûnt fel,
amikor egy japán nemzetközi
rajzpályázaton díjat nyert. Az
õ titkokkal övezett talentuma
még kibontásra vár.
A Stuttgarti Magyar Kulturális
Intézetben megrendezett
közös tárlat létrejötte Fekete
Jánosnak, a kiállítás kurátorá-
nak érdeme. A kiállított anyag
részben a Ferenczy Múzeum
D e i m - g y û j t e m é n y é b õ l ,
részben magángyûjteménybõl
származik. Az intézet két
szintjén, összesen három kiál-
lítótermet betöltõ képanyag
november 14-ig tekinthetõ
meg.  
„Deim Pál és Eckensberger Lili
közös stuttgarti kiállítása
jelként, üzenetként is értel-
mezhetõ: a nagy múltú mû-
vészváros nem szûnt meg új
hajtásokat növeszteni magá-
ból, melyeket gonddal nevel-
get, odafigyeléssel bátorít” –
hangzott el a megnyitó be-
szédben.

A Magyar Festészet Napja 
A Szentendrei Régi Mûvésztelep Galériában (Szentendre,
Bogdányi út 51.) a Magyar Festészet Napja nyitóünnepsége és
a Festõk Városában címû kiállítás megnyitója október 11-én,
szombaton 16 órakor kezdõdik. Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester, Sári Csaba, a MAK Kuratóriumának elnöke és
Szakács Imre festõmûvész. A kiállítást megnyitja Szõnyi Zsuzsa,
közremûködik Kocsis Andrea hárfamûvész, Földes Lajos
hegedûmûvész. A kiállítás megtekinthetõ október 26-ig, hétfõ
és kedd kivételével naponta 11-tõl 18 óráig.
Támogatók: Magyar Festészet Napja Alapítvány, MAK, MAOE,
SZRMKE, Körmendi Galéria, Korona Étterem.

Deim Pál festõmûvész és Eckensberger lilian közös 
kiállításának megnyitója Stuttgartban. Balról jobbra: 

Fekete János kurátor, Keresztury Tibor intézetigazgató,
Eckensberger Lilian és Török Katalin mûvészeti író



lönálló 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.

Nyaralók a Dunakanyarban 5 és 10 mil-
lió között eladók. Vízközeli és pa-
norámás egyaránt. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, kitûnõ helyen, 300
nöl telek, 2x100 nm két szintes, tel-
jes felújítást igénylõ házzal, 26 mil-
lió forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, társasházban, 32 nm-es
garzonlakás, egyedi fûtéssel 7 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Angol tanítást vállalok alapismere-
tekkel rendelkezõknek saját ottho-
nukban Pomáz és Szentendre te-
rületén reggel 8 és este 8 között.
Hátterem: Svájci egyetemi vég-
zettség, harminc év alatt angol nyelv-
területen elsajátított anyanyelvi
szintû szó- és írásbeli kifejezõ-
képesség, tanítási gyakorlat. Tel. 06-
30-421-7096, (26) 323-273.

Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn
és szombaton, 14 éves kortól.
Kezdõk és haladók bátran jelent-
kezzetek! Tel. 06-30-389-2250 Laár
Balázs.

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

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

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás minden szinten, Szentendrén
a HÉV-végállomásnál, csoportos jelen-
tkezés esetén bárhol a Dunakanyarban.
Tapasztalt, dinamikus de türelmes
Oxfordban tanult és végzett tanárral.
Óra alatt gyermekfelügyelet megold-
ható Tel. 06-70-527-3879. 

Matematika-fizika szakos tanár
korrepetálást vállal nagy gyakorlattal
általános és középiskolások részére. Tel.
(26) 312-962.

Angol tanítást vállalok. Tel. 06-30-229-
3689.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

KERTGONDOZÁS! Fûnyírás, sövénymet-
szés, növények telepítése, gyomlálás,
tápoldatozás, permetezés. Tel. 06-30-
913-3326.

Ház körüli munka, takarítás, karban-
tartási munka, festés, autómosás,
polírozás. Tel. 06-30-443-7885.

Villany- és antennaszerelés. Házi-,
irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem
és túlfeszültség védelem. Szá-
mítógép szerelés, telepítés garan-
ciával. Tel. 06-70-503-0069,
http://www.jonap.hu/greg.

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.

Bútor- és egyéb szállítás, be- és ki-
rakodás, 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.

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

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.

Mikrochip beültetési akció október
hónapban Szentendrén az Állatkór-
házban (Római sánc u. 2/b) és Ta-
hitótfaluban az állatorvosi rende-
lõben. (Szentendrei u. 6.) Chip-
beültetés és regisztráció fél áron,
3500 Ft/eb, 3000 Ft-os tápvásár-
lási utalvány és minõségi tápminta.
Bejelentkezés: (26) 317-532.

Kõmûves és mindennemû fa-munkák
végzését vállaljuk, kisebb megbízásokat
is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-
9231.

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

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

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

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

Pedikûr-manikûr otthonában is! Vissza-
hívjuk. Tel. (26) 317-792.

HHIITTEELL

Adósságkezelés-hitelkiváltás. Tel. 06-
30-949-6456.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén HÉV-végállomásnál na-
gyon forgalmas helyen 15 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-444-5820.

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

Szentendrén a Kõzúzó utcában 30 nm-
es iroda, teljes infrastruktúrával bérbe
adó 59 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-
454-4431.

Vasvári-lakótelepen (óvoda, élelmiszer-
bolt 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.

Szentendrén a 11-es út mellett, a volt
Pilis Rádió épülete, lakásnak, üzletnek
esetleg irodának, garázzsal vagy külön
is kiadó. Tel. 06-20-393-8691.

Szentendre óvárosában, 16+30 nm-es
üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Tel. 06-
30-203-9193.

EEGGYYÉÉBB

Élettársat keresek 30-40 év között.
Keressen az Angyal Borozóban vagy a
Gombában. Pisti

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.

Új 22 l-es befont üvegballonok eladók.
Tel. (26) 718-975.

Trabant 1,1 U kombi, négyütemû, friss
mûszakival, megkímélt, eladó. Tel. 06-
30-203-9193.

ÁÁLLLLÁÁSS

Építõiparban jártas, fiatal segéd-
munkást keresek, szentendrei munka-
helyre. Tel. 06-70-340-9568.

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

P'art mozi mozigépészt keres fõ-vagy
mellékállásba. Tel. 06-20-823-2658.

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

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

50-es, mûszaki végzettségû, saját
autóval, számítógépes gyakorlattal, jó
kommunikációs készséggel munkát
keres heti 2-3 napra, vagy napi 4 órára,
esetleg kötetlen idõbeosztással.
Otthoni, interneten végezhetõ munka
is érdekel. Németül folyékonyan
beszélek, angolul is megszólalok. Tel.
06-20-330-6003, e-mail: match-
point@freemail.hu.

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

IINNGGAATTLLAANNTT  KKEERREESS

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

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Stresszoldás professzionális kinezioló-
giai módszerekkel. Depresszió, aller-
gia, meddõség, párkapcsolati- tanulási
nehézségek, gyászfeldolgozás. Tel. 06-
30-562-4997.

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

Szentendrén, 45 nm-es, új lakás, ala-
csony rezsivel bérbeadó 59 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.

Családi ház 90 nm-es földszintje 100
ezer Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-
428-2522.

Szentendrei családi ház 55 nm-es,
külön-bejáratú alsó szintje, bútorozat-
lanul kiadó. Egy légterû, amerikai kony-
hás, konvektoros, kis rezsivel. Ár: 55
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-965-7912.

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

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

Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es
bútorozott lakás kiadó. Kaució szük-
séges. Tel. 06-30-971-2360.

Különálló, kisméretû szoba, egyéb
helyiségek közösen 2 bérlõvel, köz-
pontban kiadó, rezsivel 28 ezer Ft/hó.
Tel. (26) 310-675 (este).

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

Szentendrén a Bükkös-patakhoz közel,
csendes helyen, hosszabb idõre kiadó,
130 nm, 5 szobás sorházi lakás, garázs-
zsal. Tel. 06-70-336-5530.

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

Kiadó szoba, hölgynek, párnak. Tel. 06-
30-949-6456.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén a Hamvas Béla utcában
elsõ emeleti, 41 nm-es lakás eladó.
Irányár: 9,7 millió forint. Tel. 06-30-
664-1065.

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.

120 nm-es, felújított ikerház, bel-
városhoz közel, 33 millió forintért
eladó. Tel. 06-20-934-3470.

Szentendrén, családi házban, felújí-
tott, 80 nm-es, tetõtéri lakás, kert-
résszel 16,9 millió forintért eladó. Tel.
06-30-268-0204.

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

Szentendrén, 25 nm-es, téliesített
összközmûves könnyûszerkezetes
ház 3,9 millió forintért eladó. Tel.
06-30-454-4431.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2.
emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel.
06-30-233-5531.

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

Szentendre egyik legszebb részén 100
nöl-es, hegyekre panorámás, össz-
közmûves 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.

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

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

Füzesparkban 56 nm-es, erkélyes, 1.
emeleti lakás eladó. Tel. 06-30-670-
2894.

Szentendrén eladó egy elsõ emeleti,
50 nm-es, örökpanorámás panellakás.
Tel. 06-30-640-1942.

Belvárosban, mûvésztelep közelében,
kis lakóház, plusz mûterem, plusz kü-

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 38. SZÁM • 2008. OKTÓBER 10.
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KERESSÜK A GAZDÁJÁT

KNUT Kan kutya, a gyepmester befogta szep-
tember 30-án a Szarvadhegyi úton.  Rendkívül
kedves, nagyon várja a gazdája jelentkezését.

HEKTOR Dalmata-labrador keverék kan. 
A Kálvária téren fogta be a gyepmester,

október 6-án. Barátságos, szófogadó és szép
kutya. Reméljük, hogy hiányzik valahonnan.

OLI 3 év körüli dalmata keverék ivartalanitott kan. Barátságos, szo-
batiszta. Nagyon szeretne egy otthont találni. Hûségével hálálná meg
a gondoskodást.

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



program 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 38. SZÁM • 2008. OKTÓBER 10.

MMOOZZII

P’ART MOZI Duna-korzó
18.  • tel. 26/300 496, 
06 20/497 0202
www.partmozi.hu

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

Október 10. 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

Október 11. 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 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL -  színes, fekete-fehér felira-
tos magyar filmdráma, 95 perc,
2006 (12) rendezte: Szaladják
István
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN -
színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland

Október 12. vasárnap
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
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
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN -
színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland

Október 13. 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 14. kedd
18.15 PÉNZHAMISÍTÓK - osztrák-
német krimi, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Stefan Ruzowitzky
20.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL -  színes, fekete-fehér feli-
ratos magyar filmdráma, 95 perc,
2006 (12) rendezte: Szaladják
István

Október 15. szerda
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
20.15 BAB'AZIZ -  színes feliratos
francia-német-iráni-angol-tunéziai-
magyar filmdráma, 95 perc, 2005
rendezte: Nacer Khemir

EELLÕÕAADDÁÁSSOOKK

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

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:
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.  
Nézzenek minket!

Október 10.
Hétközben:
Közigazgatási fórum
Komposztáló nap
Megyeri hídátadó
Oviolimpia Izbégen
Hétközben - Téma:
Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság beszámolója
Magazinmûsorok:
187 Magazin - Pest megyében élõk
magazinja
Közigazgatási Lakossági fórum 
szeptember 29.
A velencei tó (ismeretterjesztõ film)
Szoborsorsok a Kárpát-medencében
(dokumentumfilm)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

S33 csatorna
399.25 Mhz

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

A HÓNAP MÚZEUMA – 2008. október – FERENCZY MÚZEUM

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

Örömzene a Rodin-ben
Október 4-én szépszámú közönség gyûlt össze a Latin Duó
estjére. Tátrai Tibor (Tibusz) és Szûcs Antal Gábor (Totya) saját,
latinos hangzású szerzeményeiket adták elõ. A két gitáros
évtizedek óta van jelen a hazai rockzenében - Tibusz például
azt állítja: az Illés-Omega-Metro hármason kívül minden más
hazai formációban játszott az elmúlt 35 évben. Szóval van múlt,
és a jelenlegi mûsorral 8 éve járják az országot: 5 CD-nyi reper-
toárból játszanak válogatást esténként. Az elõre felvett zenei
alapot káprázatos improvizációkkal adják elõ, amolyan igazi,
latinos módon. Persze idõnként kibukik igazi énjük: blues és
country dallamok keverednek mediterrán hangzással. A közön-
ség együtt él a zenével: mindenki dalol, dúdol, táncol és tap-
sol. A kétszer egy óra után alig engedik el a két csapzott gitárost:
ez megint egy jó este volt!
Nem mellesleg, a 4 éves Rodin Galériában ezúttal Makláry Kálmán
képei láthatóak októberben.                                              B. I.

A Szentendrei Polgári Körök
Szövetsége, a FIDESZ MPP, a
FIDELITAS, az MKDSZ, a KDNP,
a KPSZ, az MDF és a Szent-
endrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület 
tisztelettel meghívja a

KONZERVATÍV ESTÉK
következõ rendezvényére,
melynek vendége:
FERDINANDY GYÖRGY
író, egyetemi tanár
A beszélgetés címe: 
„Felszínen úszó szemét”,
avagy  mit is gondoljunk 
a világpolgárról?
A mûsort vezeti:
KULCSÁR KATALIN 
irodalmi szerkesztõ
Helyszín: Ferences
Gimnázium (Szentendre, Áp-
rily Lajos tér 2.)
Idõpont: október 15. (szer-
da), 18.30 

A barbár zseni 
Aba-Novák a barbár zseni – ez volt annak a kiállításnak a címe,
ami Debrecenben, a MODEM-ben volt látható idén április 12-
július 20. között. Sokan látták és sokan jelezték, hogy szívesen
megnézték volna, ám vagy a távolság, vagy az idõpont miatt ez
kimaradt az életükbõl. Errõl a kiállításról készült egy dokumen-
tumfilm, amelynek segítségével – ha nem is a kiállítás meglá-
togatásával azonos módon, de – mégis megnézhetõ lesz az
anyag, szubjektív tárlatvezetéssel.
Ezt a filmet vetítjük október 16-án, csütörtökön 19 órakor az
ArtUnio Galériában (Szentendre, Bogdányi utca 64., tel.:
26/303-355, e-mail: info@artuniogaleria.hu, http://www.art-
uniogaleria.hu).

Tárlatvezetések
Október 18-án, szombaton 16
órától a Magyar Festészet
Napján, a Múzeumok Õszi
Fesztiválja keretében a Vajda
Lajos és Korniss Dezsõ cen-
tenáriumi emlékkiállítások-
hoz kapcsolódva tárlatveze-
tések lesznek Vajda Lajos
(Szentendrei Képtár) és Kor-
niss Dezsõ (MûvészetMalom)
emlékkiállításán. Társmûvé-
szetek a kiállításokban: vers,
zene, filmek. (A Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a
MûvészetMalom közös ren-
dezvénye.)
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Testépítõ verseny Szentendrén

Október 18-án a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) ad
otthont az I. Dunakanyar Kupa utánpótlás és versenyzõ
kategóriás testépítõ versenynek. A rendezvény a Piramis
Sportegyesület és Szentendre Városi Sportegyesület közös
szervezésében a bodybuilder.hu szakmai támogatásával valósul
meg. A rendezvény célja, hogy rámutasson a fiataloknak és az
idõsebbeknek egyaránt az egészséges életmód, táplálkozás,
testmozgás fontosságára és elõnyeire.

Jegyek elõvételben a Piramis Fitness Klubban (Szentendre,
Dózsa Gy. út 8., HEMO), illetve korlátozott számban a helyszí-
nen vásárolhatóak. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Infó:
(26) 319-099, 20-444-3160.

Éjszakai
Sportbajnokság

hírei
Szeptember 26-án egy kis csa-
pat ellátogatott a szabadkai
klub hívására megünnepelni a
klub nyitásának harmadik év-
fordulóját. Kiss Dezsõ, akinek
már több mint hat klub létre-
jötte köszönhetõ Szerbiában,
nagyon komoly munkát vég-
zett a szervezés területén.
Illusztris vendégeket is hívott,
akik közül a legnagyobb sikert
Zoran Kalinic, a volt Jugosz-
lávia többszörös Európa- és
világbajnok asztaliteniszezõ-
je aratta, aki jelenleg a szerb
asztalitenisz-válogatott szö-
vetségi kapitánya. A megnyi-
tón az iskola igazgatónõje
elmondta, hogy óriási dolgot
vittek véghez az elmúlt évben:
az iskola mellett egy sport-
csarnokot húztak fel nem
egészen egy év alatt. 

A hivatalos megnyitó pár hét
múlva lesz, úgyhogy az éjsza-
ka nemcsak pingpongozással
telt, hanem az említett csar-
nokban dolgoztak a munkások
is, mert még nagyon sok min-
den hiányzik a terembõl.
Remélem, legközelebb már mi
is ott játszhatunk.
Furcsa volt hallani a megnyi-
tón, hogy szeretettel üdvözlik
a határontúliakat, és késõbb
esett le nekünk, szentendrei-
eknek, hogy azok mi vagyunk.
Sok érdekes dolgot meséltek
még nekünk a szervezõk, pél-
dául, hogy nemrég a Koszo-
vóból menekültek is elkezdtek
járni a klubba, de kénytelenek
voltak korlátozni a lejárást,
mert úgy viselkedtek, hogy az
nagyon szokatlan volt az itte-
nieknek. Kértek segítséget a
helyi vezetõktõl is, és sze-
retnének ebben az ügyben egy
konferenciát is tartani, mert
az a cél, hogy mindenki le
tudjon jönni játszani, ne le-
gyen diszkrimináció, de ehhez
segítség kell. Minden verse-

nyen szerbül és magyarul is
elhangzik minden, tehát na-
gyon figyelnek arra, hogy sen-
ki se érezze magát kívülálló-
nak, ezért is veszik komolyan
ezt az ügyet. 
A versenyen Várnagy Szabolcs
2. lett pingpongban, és Csák-
vári Norberttel az oldalán 2. és
3. helyet szereztek 2 korosz-
tályban is csocsóban. Leg-
közelebb Csömörre, a MÉSE
Országos Bajnokságára me-
gyünk.
A szentendrei klub szeptem-
ber eleje óta megint teljes
gõzzel üzemel, így bárkit szí-
vesen látunk, aki pingpon-
gozni, csocsózni, biliárdozni
vagy kosarazni szeretne. Ezen
kívül örülnénk, ha újabb ön-
kéntesek csatlakoznának a
programhoz, segítve a péntek
esték lebonyolítását. A 2001
óta mûködõ klubunkból né-
hányan családi okok miatt tá-
voztak, így szeretnénk kicsit
frissíteni az erõinket.

Jakab Péter
www.holdsugar.hu

Kézilabda

A Szentendre KC férfi kézilab-
dacsapatnak sajnos nem si-
került a bravúr hazai pályán a
tavaly NB I-es Tata csapatával
szemben. Az óriási csatát hozó
mérkõzés elsõ félideje tatai
kétgólos vezetéssel zárult. A
második félidõ 20 percében
döntetlen volt az állás, innen
kapott ki csapatunk öt góllal. 
Az idei bajnokságban ez már a
harmadik mérkõzés, amelyet
az utolsó 10 percben veszítünk
el. A kulcsjátékosok elfárad-
nak a mérkõzések végére, a
cserepadunk pedig rövid,
nagyon hiányzik a csapatból
két meghatározó játékos. Bár
azt is hozzá kell tenni, hogy a
sorsolás szeszélye folytán a
mezõny legerõsebb csapa-
taival játszottunk a bajnokság
elején.
Eredmény
Szentendre – Tata 19:24
(10:12) 
Legjobb góllövõk: Hajdu 5,
Soproni 4.
Következõ alkalommal Tökölre
utazunk. A legközelebbi hazai
mérkõzésünket október 19-én,
vasárnap játsszuk a buda-
kalászi sportcsarnokban, ahol
Vác csapatát fogadjuk. A ifik
mérkõzése 16 órakor, a felnõt-
teké 18 órakor kezdõdik. Sze-
retettel várjuk a szurkolókat!

Tóth Lajos

Kosárlabda

A Szentendrei Kosárlabda SE
fiatal játékosainak bajnokhoz
méltó nyitányát a Pest Megye
Serdülõ Bajnokság elsõ for-
dulójában október 5-én, va-
sárnap játszották Monoron, a
József Attila Gimnáziumban.
Eredmény
Monori SE - Szentendrei KSE
18:32
Szentendrei KSE - Dabasi SE
47:15

A csapat összeállítása: Bod-
rogi Bálint, Folkmann Ervin,
Kaszás Péter, Kaszás Zsófia,
Molnár Péter, Perjési Dániel,
Stomfai Gergely, Toldi Máté,
Tuska Zsolt, Uzseka Dániel,
Varró Viktória, Zsigó Márk.
Legeredményesebb játékos:
Monor ellen Bodrogi Bálint és
Perjési Dániel 8-8 dobott pont,
a Dabas ellen Molnár Péter 11
dobott pont.

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE

elnöke

Családi vízi
sportnap

Szeretettel várja az érdek-
lõdõket október 12-én, vasár-
nap a Presto Sport és Sza-
badidõ Egyesület a városi csó-
nakháznál, a Czóbel sétányon

Program

9.00 Érkezés
10.00 A rendezvényt meg-
nyitja dr. Hamar Pál, a PSSZE
elnöke
10.10 Az egyesületi kajak-
kenusok felvonulása, hajótí-
pusok bemutatása
10.30 Szárazföldi ügyességi
versenyek: apa-fia foci,
kapura rúgások, anya-lánya
röplabda, lengõteke,
Nording-Walking bemutató,
ugrókötél gyakorlatok
lányoknak, fekve nyomó
verseny fiúknak
11.30 Családi kajak-kenu
verseny: bójakerülés idõre
13.00 Ebéd (bográcsgulyás)
14.00 Szellemi totó a
hajózásról
14.30 Ügyességi versenyek
összesítése, értékelése
15.00 Eredményhirdetés,
ajándékozás: „2008. év leg-
sportosabb családja” cím
16.00 Beszélgetések a
sportról
17.00 Programzárás

Barátunk, a bajnok
Élünk-éldegélünk városunkban,
lehetõleg úgy, mintha lakatlan
szigeten lennénk. Mindenki. Sok-
sok sziget, sok-sok önzés. Be-
költözünk egy utcába, egy házba,
lehetõleg nem ismerkedünk meg
a szomszédokkal, így sokkal cél-
szerûbb (lakatlan sziget!), nem
örülünk, nem bánkódunk, nem
okulunk együtt.
Azután valahogy mégis megtörik
a jég, szóba elegyedünk ezzel-
azzal, és nem gyõzünk csodál-
kozni, miféle érdekes emberek és
történetek vannak a szomszéd
szigeteken. Például, egy – bocs, Jozsó! – cingár(nak tûnõ)
ember mellénk ül a templomban, mise után megismerkedünk,
beszélgetünk néhányszor, és kiderül, hogy ez az ember egy
ironman, vasember, aki egyvégtében 180 km-t biciklizik, 42
km-t fut és 3,8 km-t úszik egy versenyen – és idõnként meg-
nyeri ezeket a versenyeket. Elfárad az ember már attól, hogy
belegondol…
Barátunk, Varga József október 5-én, vasárnap, amíg mi kedé-
lyesen megebédeltünk, a Plus Budapest Maratonon 2 óra 39
perc és 42 másodperces szenzációs idõvel senior magyar bajnok
lett. 
Hm, hm! Lehet, hogy a többi szigeten is érdemes lenne körül-
nézni?

Lindner Monika

Korfball siker
Továbbjutott a Bajnokcsapatok Európa Kupájának nyolcas dön-
tõjébe a szentendrei korfball-csapat. Jövõ heti számunkban
részletes beszámolót olvashatnak a budakalászon megrendezett
selejtezõrõl.


