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Ünnepeljünk együtt!
Október 23-án, csütörtökön 14.40-kor Szentendre fõterén az ünnep
tiszteletére térzenét ad a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis
Fúvószenekara, vezényel Dalmadi Zoltán százados.
Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre október
23-án, csütörtökön 18 órára a Városháza dísztermébe (Városház tér 3.)
Ünnepi köszöntõt mond: DR. DIETZ FERENC polgármester
Ünnepi beszédet mond: FÓNAY JENÕ '56-os hõsünk
Az ünnepség keretében kerül sor a városi kitüntetések átadására
Az ünnepi mûsorban közremûködnek: BORDÁN IRÉN színmûvész, SASVÁRI BORBÁLA népdalénekes, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola kürt tanszakának növendékei: BERTA ZALÁN,
GRAJZEL MÁRK, MOLNÁR DOMINIC és TÜRK BALÁZS, felkészítõ tanáruk: SZILÁGYI ISTVÁN
Az ünnepség narrátora: JUHÁSZ KÁROLY színmûvész

Hajdu Gábor

Zakar Ágnes

Kovács Zsuzsa

Képviselõk félidõben sorozatunkban Hajdu Gábor iskolaigazgató, képviselõ válaszol kérdésünkre
(4. oldal). Ismét jól sikerült az õszi pataktakarítás a Bükkös-parton. A rendezvény fõszervezõje
ezúttal is Zakar Ágnes, a Bükkös Partiak Baráti Köre Egyesület elnöke volt (4. oldal). November
másodikán Mozart Rekviemjét adja elõ a Péter-Pál templomban a Musica Betata kórus Kovács
Zsuzsa karnagy vezényletével (9. oldal). A szentendrei korfballcsapat újabb remek eredményt
könyvelhetett el, hála lelkesedésüknek és remek edzõjüknek, Dzsida Tamásnak (12. oldal). Tininapokat rendeztek a megyei könyvtárban, melyrõl Magyarné Fekete Katalin gyermekkönyvtárost
kérdeztük (8. oldal).

Tisztelt Olvasóink!
Technikai okok miatt
lapunk legközelebb
október 31-én
jelenik meg.

HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Dzsida Tamás

arcok

Festõk városában
A Magyar Festészet Napját,
pontosabban napjait ünnepeljük október tizenegyedike
és huszadika között. Hét évvel
ezelõtt Bráda Tibor festõmûvész fejébõl pattant ki az
ötlet, hogy legyen a magyar
festészetnek is napja, hiszen
megérdemel egy ünnepet.
Legyen ez a nap a kortárs piktúra seregszemléje, amely
lehetõséget ad a mûvészek és
alkotásaik megismertetésére
és elismertetésére, tárlatok,

vetítések, találkozók révén. Az
ötletet támogató lelkes
mûvészek Szent Lukács, a festõk védõszentjének nevenapját jelölték ki az ünnep
napjává. Az elmúlt évek
folyamán azonban e jeles nap
egy hétté, és események
folyamává nõtte ki magát.
Évrõl évre több és több tárlat
nyílik ebbõl az alkalomból,
egyre sokasodó helyszínen –
országhatáron belül és kívül.
A magyar városok mellett

Magyarné Fekete Katalin

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódott, s
idén újdonságként Bécsben is
megünneplik a Magyar Festészet Napját.
Hol is nyithatnák meg méltóbb
helyen ezt az immáron tíz
naposra duzzadt rendezvénysorozatot, mint Szentendrén,
a festõk városában? Ráadásul
a frissen Magyar Örökség-díjas
Régi Mûvésztelep galériájában. Ebben a közelmúltban
épült impozáns térben került

tehát sor október tizenegyedikén a Magyar Festészet
Napjának nyitóünnepségére.
A megnyitó háziasszonya, az
ismert televíziós személyiség,
Bayer Ilona üdvözölte a közönséget. Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntõjében
hangsúlyozta: Szentendre
városa számára öröm és egyben nagy megtiszteltetés,
hogy helyet adhat ennek a
fontos eseménynek.

Folytatás a 9. oldalon
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(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: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@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

FOGADÓÓRA IZBÉGEN

ADVENTI FELHÍVÁS

Dr. Pázmány Annamária képviselõ szeretettel vár minden érdeklõdõt következõ fogadóórájára október 27-én, hétfõn 18 órakor
az Izbégi iskola ebédlõjében (Mária u. 1.)
Meghívott vendégek:
Virágh János gazdasági referens, dr. Kirchhof Attila aljegyzõ

FELHÍVÁS
November 17-21 között egészséghét lesz az Izbégi Általános
Iskolában. A hét zárásaként november 21-én, pénteken
egészségnap lesz a lakosság részére. Várjuk azokat, akik az
egészséggel kapcsolatos termékeiket árulni vagy bemutatni
szeretnék! Jelentkezni lehet a (26) 312-657-es telefonon!

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.
Szentendre 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 tes-
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tület. A kitüntetõ díjat a polgármester 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-mailben is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre a nyolczas@
ph.szentendre.hu
címre. További felvilágosítás:
Nyolczas Csabáné, jegyzõi
titkárság, (26) 503-365.

Idén is a Szentendrei Kulturális Kht. koordinálja az Advent és
karácsony Szentendrén címû programot, melyre gazdag programajánlattal szeretnék felhívni a helyiek és az ide látogató vendégek
figyelmét. A kht. kéri a szentendrei intézmények, galériája,
civilszervezetek stb. vezetõit, hogy ha szeretnék az adventi,
illetve karácsonyi programjukat a készülõ programajánló
füzetben megjelentetni, akkor igényüket legkésõbb november
5-ig küldjék meg a kht.-nak e-mailen (dmh@dunakanyar.net)
vagy faxon (26/ 312-647), a programok pontos idõpontjának,
helyszínének és a közremûködõk nevének megjelölésével.
*
December 5-tõl január 4-ig a Dumtsa Jenõ utcában megrendezésre kerülõ karácsonyi vásárra kereskedõk részére faházak
bérbeadók. Tel. 06-30-620-4170, Novák Gábor.

MEGHÍVÓ
Az EURÓPAI CIVIL KOORDINÁCIÓS EGYESÜLET ECKE
hívja Önt és családját, barátait, ismerõseit, kollegáit, mindenkit, akit érdekel a környezetvéde-lem, az éghajlatváltozás az
egyénre, azaz mindnyájunkra gyakorolt hatása, valamint az,
hogy milyen feladatunk lehet ebben a témában
október 21. 14 órára fogadással egybekötött megnyitónkra
a Céh Galériába (Szentendre, Bercsényi u 3., a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület Székháza), valamint
17.30-ra Pomázra, a Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Huszár u
3.) épületében történõ interaktív mûhelymunka és beszélgetésre.
„Innovatív és interaktív ismeretterjesztési hét, elsõsorban az
ingyenes napenergia haszno-síthatóságnak témakörében”
Elõadások
• Éghajlatváltozás és társadalmi változás – Antal Z. László a
Magyar Tudományos Akadémia tu-dományos fõmunkatársa
o Napenergia-hasznosítás, napkollektorok, napelemek – Véghely
Tamás megújuló energia tanácsadó
• A hõszivattyú, a napenergia sajátos hasznosítása – Komlós
Ferenc okleveles gépészmérnök, épületgépész nyugalmazott
minisztériumi vezetõ-tanácsos.
• A szélenergia – Végh Ferenc mérnök
A program vezetõje és az elõadások, beszélgetések moderátora: Trombitás Gábor, az ECKE elnöke
Filmvetítés és beszélgetések hangzanak el az egész életen át
tartó tanulás fontosságáról.
A szakmai programokat kiállítás kíséri október 20-27. között.
További információ: T Dévai Éva programfelelõs, 06-20-5261609, (26) 301-242, devai.eva@isosolar.hu
Együttmûködõ partnerek: Pomázi Közmûvelõdési és Környezetvédõ Egyesület, Szentendre Kistérségi Ipartestület

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Szeretettel hívjuk és várjuk a határon túli magyarság megmaradásáért tevékenykedõ Vasárnapi Iskola Alapítvány munkájából
ízelítõt nyújtó, Dancsó Géza békéscsabai fotós munkáiból készített fotókiállításra a püspökmajor-lakótelepi Barcsay Jenõ Általános
Iskolába. A kiállítás október 18-tólnovember végéig tekinthetõ meg az iskola nyitvatartási idejében. Nagy örömmel vesszük, ha
mozgalmunkba be szeretne kapcsolódni, ha ön is tenni szeretne az önhibájukon kívül nehéz, kisebbségi helyzetben élõ honfitársainkért. Bõvebbet a www.vasarnapiiskola.hu honlapon olvashatnak.

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, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 •
HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Advent, térfigyelés, új kukák Még néhány szó a kishídról
Ismét üléseztek a városfejlesztõk
A városesztétika kérdései, a vandálkodás és a köztéri
hulladék adta a Városfejlesztõ Egyesület legutóbbi
ülésének fõ témáit október 9-én. Emellett szó esett
arról, hogy idén is egységes arculatot kapnak majd az
adventi programok.
A tavalyihoz hasonlóan idén
is lesz közös gyertyagyújtás a
Fõ téren advent heteiben. Múlt
évben a képviselõk, a pedagógusok, a mûvészek és az iparosok gyújtottak gyertyát,
idén a tervek szerint a képviselõk és az egyenruhás alakulatok (tûzoltók, rendõrök,
katonák, polgárõrök), az óvodák, az iskolák, valamint a kulturális intézmények képviselõi
teszik ezt meg. A családi programokat a környékbeli vendéglátósok, múzeumok és városi intézmények karöltve
szervezik meg, elõreláthatóan
valamennyi rendezvény vörös
és zöld színekben pompázik
majd, s a többgenerációs
együttlétet a reneszánsz év
tiszteletére reneszánsz zene
hatja majd át.
Õsszel sok változás történt
Szentendre közterületein: újrafestették a parkolást segítõ
burkolati jeleket, a gyalogosok védelméért a belvárosban oszlopokat, Izbégen védõkorlátokat helyeztek ki, és
kátyúzási munkákat végeztek
a rossz állapotú önkormányzati utakon. Sokan panaszkodnak ugyanakkor arra, hogy
még mindig burjánzik az
illegális hulladéklerakás, és
kedvükre randalírozhatnak a
közös értékeket romboló vandálok. Dr. Dietz Ferenc, az
egyesület elnöke elmondta az
ülés résztvevõinek: városunk
nemrégiben 200 darab új köztéri szemetes edényt rendelt
meg, amelyeket hamarosan
telepíteni fognak a legproblémásabb helyekre.
Emellett pályázatot nyertek
térfigyelõ rendszer kiépítésére, az összeget egy vál-

lalkozó közcélú felajánlással
egészített ki. A kamerák telepítése hamarosan elkezdõdik, és a felvételek folyamatos
nyomon követése reményt adhat, hogy van hatékony módszer a vandálok elleni küzdelemre. Szintén pályázati pénzbõl újul meg a HÉV-végállomásnál lévõ aluljáró szerkezete és villanyszerelési berendezései, s csak remélni lehet,
hogy a vandálok megkímélik
az objektumot. Kerékpártárolók kerültek az augusztusban
átadott kerékpárút mellé a
Postás-strandra, s a városvezetés azt tervezi, hogy a tûzoltóság tõszomszédságában,
az új kerékpárút kanyarulatában is kialakít pályázati pénzbõl egy új, tárolókkal ellátott
pihenõhelyet.
A polgármester hozzátette: a
csökkenõ kormányzati források miatt a város mûködéséhez nélkülözhetetlen a bevásárlóközpontokból és a köztéri reklámokból származó bevétel hasznosítása a lakosság
életminõségének biztosítása
érdekében, folyamatban van
a reklámkoncepció kialakítása, amely egységesen szabályozza, hová milyen reklámhordozókat lehet, és melyeket
tilos elhelyezni. Amíg a törvények nem módosulnak, marad a civil összefogás: Aba
község példáján felbuzdulva a
város minden kis szegletét a
helyi közösség vehetné oltalmába, és rendszeres körjáratokkal, takarító és városszépítõ akciókkal tehetné szebbé
saját környezetét, amint teszi
ezt sok önkéntes a Bükkösparton és Pismányban.
- bt -

Villáminterjú Molnár Zsolttal,
Szigetmonostor polgármesterével
Szigetmonostor elsõ embere megerõsítette: kész megtámadni a Megyeri híd ideiglenes használatba vételi
engedélyét. A monostori gyaloghidat csak abban az
esetben tartja értelmes megoldásnak, ha katasztrófahelyzet esetén jól használható lesz.
– Az elmúlt két hétben felröppent a hír, hogy
perre készülnek menni a magyar állam ellen a
megvalósulatlan közúti híd miatt. Van-e
valóságalapja ennek?
– Jelen pillanatban a hídépítésrõl szóló kormányhatározat nem tartalmazza az egyeztetések során kért, és a szigetmonostori testület
határozatába foglalt konkrétumokat. A garanciális háttér biztosítása érdekében a határozatok alapján készülõ szerzõdés
egyeztetése jelenleg folyamatban van.
– Melyek a fõbb érvek, amelyekre a pert építeni tervezik?
– Nem kizárt, hogy a Megyeri híd ideiglenes használatbavételi
engedélye kapcsán Szigetmonostor fellebbez, amelyben a
település a környezetvédelmi engedélyben foglaltak hiányának
figyelmen kívül hagyását kifogásolja.
– Álláspontja szerint mennyiben jelentene megoldást a
Határcsárdánál építendõ gyalogos híd Szigetmonostor
közlekedési problémáira?
– A Szentendre és Szigetmonostor közötti gyalogos-kerékpáros
híd abban az esetben jelent a jelenlegi helyzethez képest
elõrelépést a település számára, ha azon mentõforgalom zajlik,
valamint ha katasztrófahelyzet esetén használható minõségben készül el.
- bt -

naplója
Október 17.
10.00 Magyar Autóklubban
elõadás MO körgyûrû hatásairól
14.30 Lions Klub Németországi képviselõinek fogadása

Október 18.
08.30 Konferencia a fenntarthatóságért megnyitása a
Barcsay iskolában

Október 19.
10.00 Baptista Gyülekezet
hálaadása

Október 20.
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
10.30 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
11.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
11.30 Szentendrei Városfejlesztési és Kulturális Kht.
ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 Testületi anyagok
egyeztetése
16.00 Szentendre 1000 éves
munkacsoport ülése

Október 21-22.
Concerto bemutató és konferencia Salzburgban

Október 23.
18.00 Városi ünnepség a
Díszteremben

Október 27.

Vízpróba a medencében
Elsõ ízben töltötték fel próbaképpen október 3-án a készülõ
püspökmajori Uszoda- és Szabadidõközpont nagymedencéjét.
A 33 méter hosszú, nyolcpályás „óriáspancsoló” kiállta a próbát,
néhány hónap múlva a nagyközönség is birtokba veheti.

Kerti zöldhulladék begyûjtés
November 8-9: Püspökmajor-lakótelep és környéke, valamint
Pannóniatelep
November 15-16: Boldogtanya és Pismány
November 22-23: Belváros és Izbég
További információ: következõ lapszámunkban, illetve
www.vszzrt.hu, tel.: 26/501-026.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Pályázati pénzbõl újul meg az aluljáró

A polgármester

Október 17-én, pénteken a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Okmányirodában 8-12 óráig és 13-16 óráig lesz
ügyfélfogadás. Október 18-án, szombaton az Okmányiroda
zárva tart. Szombaton délelõtt a Polgármesteri Hivatalban
ügyelet lesz.

09.00 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
10.30 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
11.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
11.30 Szentendrei Városfejlesztési és Kulturális Kht.
ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 Intermodális csomópontról megbeszélés
16.00 Új temetõ terveirõl
megbeszélés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

Október 28.
09.00 Testületi ülés

Október 29.
10.,00 Bányatavak fejlesztésérõl Budakalász polgármesterével egyeztetés
13.30 DPÖTKT ülés

Október 30.
10.00 Helyi Védelmi Bizottság ülése
17.00 Léna Mûvészeti Szalon
megnyitója a Mûvésztelepen

4 város
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXII. ÉVFOLYAM • 39. SZÁM • 2008. OKTÓBER 17.

KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (2. rész)

Függetlenként Szentendre sportéletéért
Két esztendõ telt el a 2006-os helyhatósági választások óta. Melyik területen, melyik városrészben mit sikerült
elérni ez idõ alatt a városvezetésben? A négyéves ciklus félidejében ezúttal Hajdu Gábort, a szentendrei 1. számú
választókörzet képviselõjét kérdeztük az elmúlt félidõ fejleményeirõl, eredményeirõl és a második félidõ terveirõl.
Legközelebb Kun Csaba alpolgármesternek, a 2. választókörzet képviselõjének tesszük fel a kérdést.
„Sajátságos helyzetben vagyok, hiszen nem egyéni képviselõként, hanem az Együtt
Szentendréért Egyesület listavezetõjeként kerültem be
2006. október 1-jén a képviselõ-testületbe. Nem vagyok
tagja sem frakciónak, sem
pártnak, függetlenként egy
civil szervezetet képviselek.
Miután az Egyesület Szentendre sportéletének rendezését, javítását tûzte a zászlajára, egyesületi társaimmal
úgy gondoltuk, ez lesz a fõ
tevékenységi területem a testületben, s egy négy pilléren
nyugvó sportfejlesztési tervet
teszek az asztalra, függetlenül
attól, hogy hivatásomat tekintve az oktatásban tevékenykedem.
Az elsõ pillér a városi sportkoncepció felvázolása volt, amely-

ben eldöntöttük, hogy egyáltalán mit szeretnénk csinálni.
A második pillért a sportrendelet jelentette, amelyet törvényi feltételek miatt kellett
megalkotni, hiszen a tízezer
lakosnál népesebb településeken nem elég a koncepció,
hanem rendeletbe is kell foglalni azt. Örömteli, hogy az
önkormányzat mindkét dokumentumot elsõ körben, egyhangúlag támogatta. Polgármester úr saját tanácsadó testületet hozott létre, majd megbíztak a Sport Munkacsoport
vezetésével, ami megkönnyítette a további ténykedést.
Harmadik lépcsõben szükségessé vált a városi sportingatlanok rendbe tétele. Hiszem,
hogy ezeknek alapvetõen nem
megélhetési szempontokat
kell szolgálniuk, hanem a

városban és környékén élõk
sportolását kell biztosítaniuk,
kulturált környezetet és hátteret adni a sportoláshoz.
A negyedik fontos kérdés a
sportegyesületek finanszírozása. Kivitelezhetetlen, hogy
a költségvetés fél százalékából
évente több mint harminc
különbözõ egyesületet és közel ugyanennyi sportágat az
önkormányzat finanszírozzon.
Ehelyett azokat a sportágakat
kell preferálnunk a városban,
amelyeknek hagyománya, létesítménye, szakembergárdája van, és amelyekkel az iskolák – akár tantervi szinten
is – kellõ súllyal foglalkoznak.
Ezzel az intézkedéssel sok
ellenséget szereztünk, mert
azok a sportbarátok, akik a
kevésbé preferált sportágakkal
foglalkoznak, mellõzve érzik

magukat. A Szentendre Sportegyesület öt szakosztálya a
labdarúgás, a kézilabda, a küzdõsport, valamint a tervezett
kajak-kenu és a vízilabda szakosztály lett. Ezek közül a kézilabdában nagy esélyünk van
rá, hogy Szentendre csapata
három éven belül az elsõ osztályba kerüljön. Emellett a
gyerekek számára kulturált
sportlétesítményeket és sportolási lehetõségeket kell biztosítani.
Képviselõi ténykedésem elsõ
két évét sikeresnek ítélem,
tisztességgel vettem részt a
közös munkában, s nem szóltam bele olyan ügyekbe, amelyekhez mások jobban értenek.
A döntéshozói feladataim
ellátásában sokat segítettek
az Együtt Szentendréért tagjai, a testnevelõ kollégák és a

Indián nyár a Bükkös-pataknál
z idõjárási is kegyes volt
ahhoz a lelkes csapathoz, akik nemes ügyért
fogtak kezükbe gereblyét,
lapátot október 11-én, szombaton délelõtt a Bükkös-patak
partján. Pataktakarításra immár nyolcadik éve invitálják a
Bükkös Partiak Baráti Kör
Egyesületének tagjai a szentendreieket, akiknek fontos,
hogy tiszta, rendezett és szép
maradjon a városunkat átszelõ
patak környéke. A délelõtti
munkát hamar letudta a vegyes korosztályú társaság
(unokáktól dédmamákig), s a
jól végzett munka örömére
családias pikniket rendeztek
a Bükkös-parti fajátszótéren.
A játszóteret körülölelõ járda
perceken belül színes aszfalt-

A

rajzoktól tarkállott, a szervezõk banánt, pogácsát, üdítõt
kínáltak a megjelenteknek, a
játékokat ellepték a vidám
gyerekek. A padokon mosolygó nagymamák, szülõk üldögéltek. A Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Ütõs Kamaraegyüttesének ütõs kis mûsora után
örömteli eredményhirdetések
következtek. Egy játszótéri
fahajón, mint színpadon jelentette be Zakar Ágnes, a
Bükkös Partiak Baráti Köre
Egyesületének elnöke, a rendezvény fõszervezõje, hogy
hamarosan EU-konform játékokkal újul meg a játszótér. Ha
továbbra is kitart az indián
nyár, már novembertõl, de
legkésõbb jövõ tavasszal korszerû játékokra cserélik le a
jelenlegieket.
Az önkormányzat és a VSZ Zrt.

civil egyesületekkel karöltve,
többek között a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesülettel,
közös pályázaton 2 millió forintot nyert el illegális hulladék felszámolására. A pályázat részét képezte a lakosság
környezettudatos tájékoztatása, mely részben a hétvégi
pataktakarítás keretében megtörtént, továbbá a közeljövõben a patak-parton és a város
többi részén közterületi hulladékgyûjtõket helyeznek el.
Mindezektõl és a lakosság növekvõ aktivitásától az illegális
szemét csökkenését várják.
A Bükkös-parti partin a rendezvény fõvédnökei, dr. Dietz
Ferenc polgármester és Szamos
László, a Szamos Marcipán
Cukrászda tulajdonosa adták

képviselõ-testület
tagjai.
Utóbbi grémium egyhangúlag
támogatta a Sportcélú Gazdasági Társaság létrehozását,
amely a sportcélú ingatlanok
kezelését végezheti majd.
Meggyõzõdésem, hogy kéthárom év múlva Szentendrének sportcsarnoka, NB I-es
csapata és kulturált városi
sportegyesülete lesz. Talán azt
is hozzátehetem: széles bázisú
tömegsport-mozgalom is kialakulhat. A Postás-strandon
teniszpálya-bõvítés is szóba
került, s szeretnénk fejleszteni
a vizes sportokat is, hogy jobban kihasználhassuk a Duna
adottságait. Gyorsabbnak gondoltam a haladást, az egyeztetések és a hivatali munka
azonban sokszor visszafogja a
lendületet. A sportcsarnok és
az izbégi focipálya 2010-re
már valószínûleg nem épül
meg. Ennek ellenére bízom
benne, hogy a hamarosan elkészülõ uszoda jó referencia
lesz a sportcsarnok-építéshez,
és megmutatja, hogy van értelme a sportlétesítmények
létrehozásának, fejlesztésének.“ Lejegyezte: Bokor Tamás

a legtöbb segítõ diák a pataktakarításra. Õk marcipándesszerteket és oklevelet kaptak. Az eseményen köszöntötték Máté György helytörténészt, lapunk munkatársát,
korábbi szerkesztõjét is, aki a
Bükkös egyesület tiszteletbeli
tagja.
-szn-

át az egyesület által meghirdetett kategóriák idei díjazottjainak a jutalmakat. A
„Bükkös-part legszebb kertje”
elismerést Lehosik Béla és
Mariann kapta, akiknek szép
háza a hangulatos kerttel
éppen a játszótér közelében
van, s igazán jó példa a gondozott, dúsan beültetett portára. A „Bükkös-part leggondozottabb partszakasza” címet
Cseh Zoltán, a „Bükköspatakért legtöbbet tettem”
titulust pedig megosztva Kohn
Magdolna és családja, valamint Benkó Ágnes és Benkó
Károly kapták. Mindnyájan
Páljános Ervin egy festményét,
díszoklevelet, valamint a kapujukra egy felszerelhetõ táblát kaptak, mely hírül adja,
hogy 2008-ban kik voltak a
Bükkös Pályázat gyõztesei.
Külön kiemelt dicséretet kapott az Izbégi és a Bárczi iskola, hiszen e két suliból érkezett

Köszönetet szeretnék mondani a
sikeres októberi Bükkös-pataktakarításért Pálinkás Attilának, a
VSZ Zrt. munkatársának, Novákné
Tóth Krisztína, Majnek Katalin,
Horváth Erika, Kádár Éva tanárnõknek, az Izbégi és Bárczi Gusztáv
általános iskolák takarításban
résztvevõ diákjainak, Sinkovics
Sárának és Lucának a szervezésben
nyújtott segítségért, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola Ütõs Kamaraegyüttesének, Bártfai Zoltánnak,
a Szentendrei Kulturális Kht.-nek.
Köszönöm a rendezvény támogatóinak a szép ajándékokat: Pest Megye
Önkormányzatának, Szamos László
cukrászmesternek, Páljános Ervin
képzõmûvésznek, Nagy Sándornak,
a Képkeretezõ Mûhely-Mûvészbolt
vezetõjének, Szûcs Sándor papírmerítõ molnárnak, Kovács Endre
kovácsnak, Tolonics Gyula képviselõnek, a National Geographicnak
és a Turinform Irodának, Huzella
Ildikónak – nélkülük nem jöhetett
volna létre ez a nap.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött
és tett valamit a Bükkös-patakért.

Zakar Ágnes
Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület elnöke, szervezõ
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A sokszínûség is helyi termék!
Új projektnek ad otthont a Napórásház
Alig ért véget a KINCS Egyesület nyári idegenvezetõ programja, máris új projektbe
kezdett a Napórásházban az Erdei Iskola Alapítvánnyal közösen. Ennek során a
Norvég Civil Alapprogram támogatásának köszönhetõen összekapcsolódik a civil és
a vállalkozói szféra, ám az ötletgazdák nem titkolt szándéka, hogy az önkormányzatot is megnyerjék a nemes ügy érdekében. S hogy mi is az? „Roppant egyszerû”: kinevelni a helyi gyermekekben a lokálpatriotizmust, kistérségi idegenvezetõket
képezni, és önfenntartóvá tenni a helyi termékek egyre bõvülõ piacát.
úliusban és augusztusban
öt hétvégén alkalmanként 13 fõvel volt jelen
Szentendre utcáin az „Üdvözöljük Szentendrén és a
kistérségben!” címû, a Kincs
Egyesület nevével fémjelzett
projekt fiatal „idegenvezetõ”gárdája. A zömmel 17-25 éves,
idegen nyelveket beszélõ
egyetemi, fõiskolai hallgatók
és diplomás társaik múlt októbertõl tanfolyamon készültek a feladatra, hogy a város
leggyakrabban
látogatott
pontjain, a HÉV-állomáson, a
Dumtsa Jenõ utcában, a Dunakorzón, a Fõ téren, valamint a
Lázár cár téren felbukkanjanak
sárga-kék formaruhájukban,
és a városba, illetve a környékre látogatóknak információkat szolgáltassanak, megmutassák nekik a helyi nevezetességeket és az elrejtett
érdekességeket. Vendégkönyveikbe 800-nál is több elismerõ bejegyzés került 33
ország látogatóitól összesen
16 nyelven – még thai, arab,
ivrit és török nyelvû sorok is
születtek. A dicsérõ szavak
mellett néhol – fõleg magyar
nyelven – építõ kritikák is
találhatók, amelyek legtöbbször az épületek állapotát
kifogásolják, vagy hiányolják
a szerb, dalmát, horvát és
egyéb nemzetiségi helytörténet markánsabb megjelenítését. A tapasztalatok feldolgozása megtörtént, így a
folytatásban még gördülékenyebben végezhetik majd az
önkéntesek a helyi idegenvezetõi feladatokat.
A KINCS Egyesület már két sikeres projektet tudhat maga
mögött: a múlt év tavaszán
elindult „Helyi termék” pályázatban megjelent a lokálpatrióta szemlélet és az egészséges protekcionizmus gondolata, ahogyan a fent említett
„Üdvözöljük Szentendrén és a
kistérségben” címû program
során is. A Norvég Civil Alapprogram most megteremtette
a folytatás, a „harmadik felvonás” lehetõségét, hiszen
pozitívan bírálta el az Erdei

J

Vajda János, Kurdics Erika és Kosztolányi Istvánné
Iskola Alapítvány és a KINCS
Egyesület közös pályázatát, a
„Kulturális sokszínûségünk
mint helyi termék” címû projektet. A százpontos skálán 90
pontot elért pályázat a szigorú
elbírálási rendszer ismeretében csaknem maximális sikernek számít – tudtuk meg a
projektgazdaként szereplõ
szervezetek vezetõitõl.
Ez a komplex tervezet három
lábon áll. – Egyrészt fel kell
ismerni, hogy Szentendre számára az idegenforgalom létfontosságú tényezõ, hiszen
gyáraink, nagyüzemeink nincsenek, a városnak a turisták
jelenlétébõl kell megélnie. Ehhez azonban meg kell változtatni a helyiek mentalitását,
hogy ne nyûgként éljék meg az
ide látogatók érkezését, hanem
magas szintû helyismerettel
bírjanak, és büszkék legyenek
szûkebb környezetük, a kistérség értékeire. Hol máshol lehetne elkezdeni a szemléletváltozást, ha nem a gyerekek
fejében? – veti fel a kérdést
Kosztolányi Istvánné Edit, a
Napórásház vezetõje. – Elõször
is azon kell dolgoznunk, hogy
a pillanatnyilag nem létezõ
helyi identitást kialakítsuk a
gyermekeknél. Ennek egyik
hatékony eleme a „Tedd jobbá
a környezeted, és keress barátokat” program, amelynek
során a csoportokba szervezõdött diákok „bánathelyeket”
kutatnak fel, vagyis olyan rossz
állapotú szegleteket, amelyeket a maguk erejébõl jobbá
tudnak tenni. Ehhez költségvetési és akciótervet készítenek, majd minimális összegbõl
– amelyet az alapítvány a pro-

jekt keretébõl finanszíroz –
helyrehozzák. Így megtanulhatják, hogy hatalommal bírnak, ha a környezet jobbításáról van szó. A „környezetvédelmi cseredoboz” elnevezésû program az egyes kistérségi települések gyermekei közötti kapcsolattartást segíti elõ.
„A hely, ahol élünk” pedig egy
vetélkedõsorozatot
takar,
amelynek keretében két-háromhavonta egy alkalmat egyegy kiválasztott település, illetve túraútvonal megfigyelésére
szánunk, majd a terepbejáráson szerzett ismeretek segítségével a csoportok megmérkõznek egymással egy afféle
„tájfutó vetélkedõ” keretében.
Így körülbelül két év leforgása
alatt a kistérség valamennyi
településének diákjai megismerik az egész kistérség értékeit, s közben ismeretségeket, barátságokat kötnek –
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mondja Kosztolányi Edit. –
Óriási és szép feladat ez a
pedagógusok számára, de hiszek abban, hogy éppen a kihívás szépségei miatt sok
követõje lesz a kezdeményezésnek, amely a maga nemében
úttörõ, hiszen lokálpatrióta
gyermekeket nevel. Ebbõl lehet
késõbb gazdasági erõ, abból
pedig kistérségi munkahelyek
– teszi hozzá Kurdics Erika
oktatási szakértõ.
Ám a gyermekek nevelése még
csak az egyik lépcsõfok. A projekt második fontos eleme a
helyi idegenvezetõ-képzés. –
„Szeretnénk OKJ-s tanfolyammá bõvíteni ezt a szakmát. Eger
városán kívül az országban
jelenleg nincs még egy hely,
ahol úgy képeznének idegenvezetõket, hogy kifejezetten a
helyi nevezetességekre specializálják õket. A kistérség 13
településére vonatkozó képzés
legfontosabb alapelve, hogy a
helyi termék nemcsak anyagi
javakat jelenthet, hanem mindazokat a kulturális, gasztronómiai, botanikai, geológiai
értékeket, amelyek csak a mi
környezetünkre, a Dunakanyarra jellemzõek, mint például
a szentendrei rózsa, a dunabogdányi kavicsbánya kõzetei
és így tovább” – vázolja terveit Vajda János, a KINCS
Egyesület elnöke.
A harmadik lényeges elem az
anyagi javak elõteremtése, s
az a kérdés, hogyan tudják biztosítani a termelõk a kézzelfogható, értékesíthetõ helyi termékek piacát. Ennek
érdekében a projekt gazdái egy
minõségi kritériumrendszert
állítanak fel. Amely termékek
ennek megfelelnek, a hitelesített helyi termékeket
értékesítik az ide látogatók
számára a Napórásház Duna-

parti oldalán egy állandó boltban és a turisztikai szezonban
egy mozgó kocsiból. Ez a
tevékenység hivatott biztosítani a komplex projekt továbbélésének anyagi hátterét és a
helyi kézmûipar, illetve kereskedelem fejlesztését.
A KINCS Egyesület mint megrendelõ a Napórásházban várja
a kistérségi vállalkozók jelentkezését, valamint helyi élelmiszer, kézmûves, illetve ajándéktárgy termékjavaslatait.
A projektet elõször a városi
képviselõk számára mutatják
be, majd október 18-án pedagóguskonferenciával indul a
sokéves munka. A projektrõl
és a programokról részletes
információk találhatók a megújuló www.kincs.org és a
www.naporashaz.hu honlapokon, vagy Vajda Jánosnál a
06-30 962-0376 és Kosztolányi Editnél a 06-30-3139254 telefonszámokon.
Bokor Tamás

1%
A Püspökmajori Tagóvoda Életfa Gyermekeinkért Alapítványa
köszöni mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%át óvodánknak felajánlották.
A beérkezett 769 036 Ft-ból
steppelt ágyvédõ huzatokat,
szõnyegeket, játékokat vásároltunk bentre, valamint az
udvarra is.
•
A Harmónia Alapítvány köszöni mindazoknak, akik
2006-ban adójuk 1%-át a
Musica Beata Kórus javára
ajánlották fel. A kapott összeget a kórus a német partnerkórus szentendrei vendéglátásra fordította.
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.: 06/26/312-980 • e-mail: ujsag@szevi.hu
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1956
Emlékérem” elsõ posztumusz kitüntetettje lett a
szentendrei
Nemzeti Bizottság küldötteként utazott Gyõrbe a
Dunántúli Nemzeti Tanácshoz.
Máté György

Szentendrei ötvenhatosok
Szentendre és Vidéke
szerkesztõsége azzal a
kéréssel fordult hozzám,
hogy az 52. évforduló alkalmából egy képzeletbeli helytörténeti tankönyv részére
soroljam fel és egy-egy mondatban indokoljam, hogy levéltári kutatásaim alapján
kiket tartok az 1956-os forradalom és szabadságharc
helyi eseményeiben legfontosabb szerepet vállaló személyeknek. A kérésnek az alábbiakban teszek eleget.

A

Szentendre hõsi
halottai
IFJ. TÓTH LAJOS
A püspökmajori tsz-tanyán
lakott. A húszéves fiatalember nem harcban esett el, mint
elsõre gondolnánk. Október
26-án este érte a tüzérlaktanyából leadott lövés, amelybe másnap belehalt. Azt a
teherautót vezette, amellyel
fölfegyverkezett társai harcolni indultak Budapestre. Ifj.
Tóth Lajos neve megtalálható
a szentendrei halotti anyakönyvben.

BOZSÁNYI JÁNOS
Szintén húszéves volt. Annyit
tudunk róla, hogy november
8-án a dorogi kórházban halt
meg. Haláláról Szentendrén
lakó szüleit a Nemzeti Bizottság értesítette. A levelet a Pest
Megyei Levéltár õrzi.
A NEMZETI BIZOTTSÁG
TAGJAI
Az 1956-os szentendrei Nemzeti Bizottságnak hetvenkét
közfelkiáltással megválasztott
tagja volt. Valamennyiük nevét nem ismerjük, mert nem
készült vagy nem maradt fenn
névsoruk. Csak azokét tudjuk
felidézni, akikét nemzeti bizottsági ülésekrõl szóló feljegyzések és – sajátos módon
– rendõrségi kihallgatási jegyzõkönyvek, ügyészségi vádiratok és bírósági ítéletek õriztek
meg számunkra. A levéltárakban fellehetõ dokumentumokból egyértelmûen kiderül,
hogy a hetvenkét nemzeti
bizottsági tag közül kik voltak
azok, akiknek meghatározó
szerep jutott a rendkívüli
októberi-novemberi napokban. Amikor váratlanul egy látszólag örök idõkre berendezkedett diktatúra megroppanásával szembesültek, azt
tették, amit tenniük kellett.

ZAUER JÁNOS, a Nemzeti Bizottság elnöke
bölcsen és megfontoltan állt a
forradalom élén;
DR. PÁLFFY ANDOR, a Nemzeti Bizottság alelnöke mindenben támogatta
Zauer Jánost;
DR. HUZSVIK GYÖRGY arra
ügyelt, hogy a
rendkívüli napok
ne szüljenek törvénytelen cselekedeteket;
JOBBÁGY JÁNOS nemzetõr
parancsnok
VARGA FERENC szolgálatvezetõvel együtt szigorú fegyelmet tartott a lelkes ifjú
nemzetõrök között;
KRAJCSOVITS MÁRTON harcra
buzdította
a
tiszti iskolásokat;

KÁRÁSZ LAJOS szervezte a
város közellátását;
VÁRHEGYI SÁNDOR a helyi
rendõrõrsöt nyerte meg a forradalomnak;
DR. BÖRÖNDY LÁSZLÓ – aki
az idén alapított „Szentendre

Az 1956
Szentendrén
címû könyv
margójára

elfogott orosz katona kihallgatásánál tudta meg róla,
hogy kitûnõen beszél oroszul.
Amikor Németh Bálint az ÁVH
elfoglalt hûvösvölgyi titkosszolgálati objektumának parancsnoka lett, megbízta Margaritovits Vazult, hogy a szovjet katonai parancsnokság és
a budapesti szovjet nagykövetség részben rejtjelezett
beszélgetését lehallgassa és
ellenõrizze, hogy jelentést
tehessenek a Budai Nemzeti
Bizottságnak. Késõbb – már a
börtönben – halotta Vazulról,
hogy a fogságban meggyõzött

56-OS KITÜNTETÉS
ALAPÍTÁSA
Tavaly megjelent könyvem
eljutott a Csillaghegyen lakó
Németh Bálinthoz. Németh
Bálint a forradalom idején a
Széna téri harcosok egyik
századának parancsnoka volt.
A rendszerváltás után öt éven
át az 56-os Szövetség elnöki
tisztét töltötte be. Õ tanácsolta ismerõsének, dr. Pázmány Annamáriának, hogy
mint önkormányzati képviselõ
javasolja a szentendrei képviselõ-testületnek 56-os kitüntetés alapítását. (Ami meg
is történt).
GOLYÓSZÓRÓS VAZUL
Németh Bálint hozzám intézett levelében megírta, és
személyes találkozásunk alkalmával elmondta, hogy a
szentendrei születésû Margaritovits Vazult a Széna téren
ismerte meg. Mindig golyószórót hordott magánál. Egy

Margaritovits Vazul
egy szovjet tisztet, hogy két
elfogott sebesült forradalmárt
elengedjen és kórházba küldjön. Németh Bálint és Margaritovits Vazul a börtönévek után
néhányszor titokban találkoztak.
KRAJÓ TANÁR ÚR
Krajcsovits Mártont, a Nemzeti
Bizottság tagját, akit diákjai
csak Krajó tanár úrnak becéztek, még az Árpád Gimnáziumban ismerte meg Németh Bálint. A forradalom leverése után a börtönben találkozott vele újra. A tanár úron
látszott, hogy nagyon megkínozták. Ennek ellenére fiatalokat gyûjtött maga köré és
tanította õket. Ezért aztán
sötétzárkás büntetést kapott.
M. Gy.

Önkénteseket várnak
MUNKAVÁLLALÁSRA is
ALKALMAS
OKLEVELET ADÓ

EMBERÉLET
ALAPÍTVÁNY

MASSZÕRTANFOLYAM
indul
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

a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata
Tel.: 06-20-995-71-67
e-mail:
szynergia@gmail.com
emberelet@gmail.com
www.emberelet.hu

A szentendrei Emberélet Alapítvány önkéntes segítõk jelentkezését várja Szentendrérõl és a környékbeli településekrõl. Az alapítvány célja: regionális szociális háló
létrehozása; a daganatos betegek és családtagok segítése
a kezelések folyamatában.
Olyan önkéntesek jelentkezését várják, akik azonosulni
tudnak az alapítvány céljaival, és lakóhelyükön szívesen
összefognák az alapítvány
munkáját.
Érdeklõdni lehet:
06-20-995-7167, 06-20-5646375, emberelet@gmail.com
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Mozi után rendõrségi fogda
Kárász Lajos, a Nemzeti Bizottság egykori tagja elmúlt 95 éves, amikor 2002-ben
elhunyt. Több följegyzést készített 1956-57-es emlékeirõl. Alábbi írását – amelyet
címmel ellátva, de változatlan formában közlünk –, lánya Bottlikné Kárász Aranka
találta hagyatékában és juttatta el szerkesztõségünkhöz. (M. Gy.)
1957. március 13-án a rendõrök az esti órákban Szentendrén és a járás területén
„begyûjtést" rendeztek. Engem a moziból hazafelé jövet
igazoltattak, és vittek el a
feleségem mellõl. Mint utóbb
megtudtam, a lakáson már kerestek, de szerencsére a kislányom nem engedhette be
õket, mert a lakáskulcs nálunk
volt. (Késõbb hallottam olyan
történeteket, hogy a rendõrök
házkutatás ürügyén az általuk
elrejtett fegyvereket elõhúzták, és fegyverrejtegetés címén eljárást indítottak.) Tehát beültettek egy autóba,
amelyben már ott volt egy
tanár ismerõsöm (Krajcsovics
Márton) és egy munkatársam.
A Rendõrségre vittek a fogdába, ahol már több begyûjtött
ember tartózkodott a környékbeli falvakból: Pomáz, Budakalász, Csobánka. Amikor egy
teherautónyi ember összegyûlt, felszállítottak bennünket egy leponyvázott teherautóra, és elindultunk ismeretlen célunk felé. A teherautó platóján elöl és hátul
egy-egy géppisztolyos rendõr
ült. Hiába kérdeztük, hogy
hova visznek bennünket,
mintha meg sem hallották
volna kérdésünket! Megtiltották azt is, hogy beszélgessünk.
Több mint egy óra „kocsikázás” után megérkeztünk egy
nagy zárt udvarba. Azt gondoltuk, hogy Budapesten lehetünk; a beszûrõdõ fényekbõl és a külsõ zajból ítéltük
így, mielõtt megálltunk volna.
Elhangzott a vezényszó: kocsiról le, egy soros vonalban, arccal a kocsi felé fordulva! A

teherautót körülértük, több
mint húszan voltunk. Az
udvaron nyüzsögtek a „pufajkások", undorító szeszszagot
árasztottak. A fogadtatásból
ítélve nem sok jóra számíthattunk. Sejtésünk beteljesedett!
Körülfogtak bennünket a pufajkások, és gumibottal, módszeresen elkezdtek bennünket
csépelni, fejtõl térdig; „munkájukat” kimerülésükig végezték! Ha valamelyikünk összerogyott, rúgásokkal „segítették fel”. Mikor teljesen kimerültek, sorba állítottak, és egy
terembe kísértek. Ott felvették
adatainkat, az órákat és késeket elvették. Azt gondoltuk,
hogy most már elhelyeznek
bennünket, mivel az adatainkat felvették. Tévedtünk! Az
egyik tiszt megkérdezte: Tudják, miért vannak itt? Mi
mondtuk, hogy nem tudjuk.
„No, akkor mindjárt megtudják!” – válaszolta gúnyosan. Ekkor ismét bejött nyolc
pufajkás, és az egyik elordította magát: Mindenki a fal
felé fordul! Miután ez megtörtént, pihent erõvel kezdték
a cséplésünket, amit az udvaron abbahagytak. Mellettem
egy katona állt, és visszanézett kínzójára. Erre a pribék
tombolva: „Megnéztél magadnak, az anyád ist…it!” Újólag
nekiesett, és addig verte, míg
a földre nem rogyott! A fekvõ
emberbe még párszor belerúgott. Mikor a pribékek elfáradtak, abbahagyták ütlegelésünket. A katona csak segítségünkkel tudott felállni. Ezek
voltak a Kádár-rendszer megbízható támaszai.
Ezután elhelyeztek bennün-

ket. A kétszemélyes zárkákba,
öt embert zsúfoltak be a
betonra terített szalmára.
Fejenként két bûzös pokrócot
kaptunk. A „berendezéshez”
tartozott egy lavór, egy kanna
víz és a szükségletek elvégzésére egy borzalmas vödör
(kübli). Talán mondani sem
kell, hogy a „nagy kényelemben” csak hason tudtunk
feküdni.
Másnap egy tiszt és egy
smasszer érdeklõdött hogylétünk felöl. Megkérdezték, orvosra nincs-e valakinek szüksége. Semmi kívánságunk nem
volt, csak az, hogy hagyjanak
magunkra bennünket. Cellatársaim: mi hárman Szentendrérõl és ketten Csobánkáról.
Étkezést kaptunk. Három nap
múlva elengedtek bennünket.
„Búcsúzáskor”, nem mondtuk,
hogy a viszontlátásra!
Elbocsátásunkkor a tiszt azt
mondta: „errõl a kirándulásról
senkinek nem beszélnek, mert
különben újra itt találkozunk!” Nem egészen fogadtuk
meg a tiszt intését, mert megbízható magyaroknak, akik
érdeklõdtek „kirándulásunk”
felõl, elmondtuk a „szíves
fogadtatást”.
Kárász Lajos
Mi, otthon végigsírtuk az
éjszakát, és három napon
keresztül hiába próbáltunk
felvilágosítást szerezni, senki
nem adott választ (Rendõrségen, Bíróságon), hogy hol
van és mi történt vele. Áprilisban, májusban és augusztusban újra begyûjtötték a
„nem kívánatos” elemeket.
Bottlikné Kárász Aranka

Apróságok a városban
Jerikó talán a föld legrégebbi városa, huszonhárom rétegét ismerik a régészek: annyiszor épült
a régire az új város, amikor ott jártam, irdatlan mélységbe tekinthettem le ezért az ásatásnál.
A Dumtsa utca aszfaltozása révén Szentendrén is tovább nõtt az ún. kultúrréteg… A járdákat
simára öntötték aszfalttal az egyenetlenségeket eltüntetve. Némelyik háznál így a bejárati
küszöbbel került egy szintbe a járda, amelyet már évtizedekkel ezelõtt is meg-megemeltek,
látható, hogy a kapuknál szekérkerékvetõ köveknek alig fele áll ki a szintbõl. Most – a majdani
régészekre gondolva? – kivágott fa tönkjét, miegyebet is körbe öntöttek, a szegélykövek
hiányát helyenként ugyancsak aszfalttal pótolták.
Az úttest egyenetlen még a Dumtsa utcában, várom arra is kultúrréteget…
Büky László

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 19én, vasárnap 10 órakor.
Program: dr. Dietz Ferenc
polgármester beszéde után
hálaadás napi istentisztelet, délben közös ebéd,
állófogadás. A szervezõk
kérik a vendégeket, hogy
családonként vigyenek
magukkal egy szál virágot.

ECDL

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 között lehet), ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.

8 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Tinédzserek hete a Pest Megyei
Könyvtárban

IV. Anyatejes Világnap Szentendrén
Idén szeptember 25-én rendeztük meg a világnapot,
melyhez a Gazdasági Ellátó
Szervetettõl kaptunk támogatást. Mint az elmúlt években, most is a kitartóan, a
legalább fél évig szoptató
kismamákat – akiknek gyermekük 2007-ben született –
szerettük volna meglepni kis
ünnepséggel és ajándékkal.
A rendezvény elõtt lázas elõkészületek folytak, de egyetlen, nem várt tényezõ közbeszólt: az esõ miatt kevés
meghívott tudott rész venni
az ünnepségen, amely éppen
emiatt igen családiasra sikerült.
A rendezvény díszvendége
volt dr. Pázmány Annamária
igazgató fõorvos, Vargáné Kiss
Zsuzsanna kistérségi vezetõ
védõnõ, Kecskésné Sipos Andrea, a gondozási központ
vezetõje, Kun Csaba alpolgármester és dr. Gerendás Gábor
irodavezetõ.
A megnyitó és a díszvendégek
bemutatása után Horváth
Anett és két kisfia, Bence és
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Nagy sikerrel zárult a „Tini Könyvtári Napok” rendezvénysorozat

Kristóf énekeltek, a Kékvölgy
Waldorf Iskola 5. osztályos
tanulói, Gajevszky Anna és
Karkecz Virág fuvoláztak, majd
az alpolgármester tájékoztatta a jelenlévõket a város gyermekeket érintõ fejlesztéseirõl.
A mûsor zárásaként emléklappal és egy szál virággal köszöntöttük az édesanyákat.
Ezúton is még egyszer köszöntjük õket, és azokat is, akik nem
tudtak megjelenni. Jövõre is
szeretettel várunk minden
édesanyát és kisgyermeket.
Szentendrei Védõnõi
Szolgálat

jelenleg több mint 6 300
regisztrált olvasót, ebbõl közel 1300 gyermekés fiatalkorú könyvtártagot
magáénak tudó Pest Megyei
Könyvtár maga is aktívan részt
vesz a szentendrei lakosok –
kicsik és nagyok – képzésében.
Az intézmény különös hangsúlyt fektet a tinédzserkorúak
olvasási szokásainak fejlesztésére, a rendszeres könyvtárlátogatás elérésére, amelyhez
számos izgalmas program és
kezdeményezés is segítséget
nyújt. Az októberi országos

A

Fekete Katalin gyermekkönyvtárostól.
Ennek elsõ állomása volt az
október elsõ hetében megrendezett egyhetes „Tini Könyvtári Napok” elnevezésû rendezvénysorozat, amelynek
keretében különbözõ területek szakemberei tartottak
elõadásokat a tizenéveseknek.
A tinédzser korú fiatalok problémáira és az õket foglalkoztató témákra fókuszáló elõadások nagy sikert arattak a
diákok körében.
Az elõadók között volt dr.

„Tini Könyvtári Napok” rendezvénysorozat elõadásain
közel 200 tizenéves szentendrei diák fordult meg a könyvtárban.
A Pest Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára – csatlakozva
az országos kezdeményezéshez – az idei tanévben jó
néhány programot, köztük
több tematikus hetet, illetve
folyamatosan mûködõ klubot
indít tizenéves fiatalok számára – tudtuk meg Magyarné

Zombori Ottó, az egyéni stílusával mindenütt nagy sikert
arató, közkedvelt csillagász,
aki az ember univerzumban
elfoglalt helyét volt hivatott
megvilágítani a fiatalság
számára. Dulai Teréz középiskolai tanár az általa ismertetett, rendkívül hatékony
tanulási módszertan segítségével mutatta be a tananyag
gyors és maradandó elsajátításának módját, a feladatok
könnyebb átlátását. A fiatalok

Közös kiállítás Izbégen
Az Izbégi Általános Iskola aulájában Rákossy Anikó festõmûvész
és Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászmûvész, egyetemi tanár
kiállítása október 21-én, kedden 18 órakor nyílik. A kiállítást
megnyitja Závodszky Zoltán, a Kulturális Kht. vezetõje, a
mûvészek munkáit Balogh László Munkácsy-díjas festõ, grafikusmûvész méltatja. Közremûködnek: Bokor György (fagott) és
Gratzl Erika (zongora).
A kiállítással egyidõben megtekinthetõk az Izbégi Általános
Iskola tanulóinak a képzõmûvészeti napon készített alkotásai is.

Tagtoborzó
Örömmel értesítjük az érdeklõdõket, hogy az MDF tisztújítási
folyamata lezárult, így ismét megnyílt a tagfelvétel
lehetõsége! Munkatársaink barátsággal várják a belépni
szándékozókat és mindazokat, akik csak tájékozódni szeretnének az MDF szervezete és munkája iránt.
Idõpont: elõször október 22-én, majd minden hónap elsõ és
harmadik szerdáján 16 órától 20 óráig.
Helyszín: a Petõfi Egyesület háza, Stéger köz 5.

MEGHÍVÓ
November 8-án, szombaton 19 órakor
kezdõdõ KDNP bálra
A mûsoros-táncos rendezvény helyszíne:
a Szent András Általános Iskola
tornaterme (Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
A zenét a 60'-as 70'es évek stílusában a CLASSIC együttes szolgáltatja.
www.classicbeatband.hu
Belépõ igényelhetõ: a Szent András Iskola gazdasági irodájában és a KDNP Szentendrei
Szervezeténél: Bertók Péter 30/948-4818
Bertók Péterné 30/359-2503. A jegyeket elõvételben érdemes megvenni a hely korlátozott
méretére tekintettel.

Deim Péter fotómûvész fotótörténeti elõadásában bepillantást nyerhettek a fotózás,
a fotómûvészet mûhelytitkaiba, sõt, az elõadást követõen
a mûvész irányításával argentotípia készítésében is részt
vehettek. Boda Gyöngyvér divattervezõ pedig a kamaszok
külsõségekben való magukra
találásához adott tanácsokat
és módszereket Cuki vagy Ciki
vagyok? címû elõadásával. Itt
a tinédzserek megtudhatták,
mi most a trendi, mitõl lehet
valaki egyéni és egyedi, illetve
mit üzennek magukról a fiatalok a megjelenésükkel.
A rendezvénysorozat zárásaként tartott, de a tervek szerint rendszeres klubként mûködõ „Alkotó Tinik Klubja”
pedig a különbözõ mûvészeti
ágakban – költészet, zene,
amatõr színjátszás stb. –
tevékenykedõ és alkotó tizenéveseknek teremtett és
nyújt majd a jövõben is bemutatkozási lehetõséget, illetve
az adott mûvészeti ágakban
jeleskedõ felnõtt mûvésszel
való találkozási és beszélgetési fórumot.
A színvonalas és tartalmas
programokra szinte minden
szentendrei általános és középiskolából érkeztek diákok:
a rendezvénysorozat ideje
alatt közel 200 tinédzserkorú
fiatal látogatott el a Pest
megyei Könyvtár épületében
tartott elõadásokra, amelyeknek a nagy érdeklõdésre
való tekintettel remélhetõleg
folytatása is lesz majd.
Kolos Emõke

Program
• Ünnepélyes megnyitó
• Táncbemutató
• Mûsor
• Tánctanítás
• Éjfélkor elénekeljük a Himnuszt
• Az este folyamán a zenét a Classic együttes
szolgáltatja
Büfé
Díszvendég: Harrach Péter alelnök úr
Töltsünk együtt egy kellemes estét
vidámsággal, tánccal!
Személyenként 1500 Ft hozzájárulást kérünk.
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Rekviem a Péter-Pál templomban
A Mindenszentek másnapján, november másodikán este fél nyolckor ünnepi koncert
színhelye lesz a Péter-Pál templom. Mozart Rekviemjét adja elõ a Musica Beata kórus.
– Mit lehet tudni errõl a
rekviemrõl? – kérdezem
Wolfné Kovács Zsuzsát, a
kórus karnagyát.
– A rekviem, mint zenei mûfaj,
a római katolikus gyászmise
kezdõ imádságának elsõ sorából (Requiem aeternam
dona eis, Domine – Adj, Uram
örök nyugalmat nekik) kapta
a nevét. Mozart harminchat
évesen írt, utolsó, befejezetlenül maradt gyászmiséje
ez, amelyet végül a jegyzetei
alapján tanítványa, Franz
Süssmayr fejezett be – a
zeneirodalom egyik csodája.
– Miért éppen erre a mûre
esett a választása?
– Illik a halottak napjának
szellemiségéhez, hiszen ekkor
az elhunytakról emlékezünk
meg, mindazokról, akik már
nem lehetnek velünk. Mozart
Rekviemjének egy részét már
énekeltük a Városháza dísztermében, de most arra gondoltam, belevágunk, és elõadjuk
az egészet. Beszéltem errõl
Fenyõ Gáborral, a Szentendrei
Kamarazenekar karnagyával,
aki rábólintott az ötletre.
– Mennyi ideig tart megtanulni ezt a nem könnyû zenemûvet?
– Ez év eleje óta tanuljuk a
körülbelül ötvenperces rek-

November 2-án, vasárnap
19.30
Péter-Pál templom

W. A. Mozart:
Requiem
címû mûvét elõadja
a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica
Beata Kórus
Karigazgató:
Wolfné Kovács Zsuzsa
Szólót énekelnek:
Magyarkuti Nóra (szoprán),
Bardócz Erzsébet (alt),
Szerekován János (tenor),
Korpás Ferenc (basszus)
Vezényel: Fenyõ Gábor
Belépõdíj: 500 Ft
Támogató: Gottlasz Zoltán
vállalkozó

viemet. Nagy falat ez számunkra, ami ugyancsak megmozgatja a társaságot. A kórus
imádja ezt a darabot. A szívét,
lelkét beleadva, lelkesen és
boldogan készül mindenki erre
a koncertre. Nagyon sokat
köszönhetek Bokorné Forró
Ágnesnek és Mákó Miklósné
Katának, hogy magukra vállalták a szólamok betanítását.
A próbákon így csak szólampróbákat tartottunk eddig.
– Mekkora apparátust igényel ez a mû?
– A mi kórusunk ötvenöt tagú,
s ezen az esten a kibõvített
Szentendrei Kamarazenekarral és négy szólistával adjuk
elõ ezt a csodálatos darabot.
Szeretnénk, ha ez egy emlékezetesen szép koncert lenne.
– Milyen a Péter-Pál templom
akusztikája?
– Nagyon szép hangzása van,
jó itt énekelni.
– A november eleji koncert
után lesz még fellépésük
ebben az évben?
– Szintén a Péter-Pál templomban adjuk a hagyományos karácsonyi koncertünket
december huszonegyedikén.
A hetvenes évek vége óta –
ami akkor nagyon nagy szó
volt – minden évben énekelünk itt karácsonykor. Az idei
hangversenyen a kórusmûveken kívül néhány szólóhangszeres betét is lesz.
– És az elkövetkezõ években
milyen koncertekrõl tudnak
már?
– Elõreláthatólag több fellépésünk is lesz, itthon és
külföldön. Kellenek a programok, hiszen a kórusokat
ezek tartják életben. A jövõ év
májusában Huntingtonban,
Szentendre testvérvárosában,
2010-ben pedig Veilsdorfban

adunk hangversenyt. Ezzel a
német kisvárossal évek óta jó
kapcsolatokat ápolunk. 2010ben lesz megalapításunk hatvanadik évfordulója, amit
jubileumi koncertekkel szeretnénk megünnepelni.
Rappai Zsuzsa

Festõk vvárosában
Folytatás az 1. oldalról
Szõnyi Zsuzsa, Szõnyi István festõmûvész lánya, kedves, személyes hangú szavakkal nyitotta
meg a kiállítást, majd Szent
Lukács oltalmába ajánlotta a
résztvevõ mûvészeket. A Festõk
Városában címet viselõ tárlaton,
amely a rendezvénysorozat elsõ,
ünnepi állomásának tekinthetõ,
Magyar Festészet Napja Életmûdíjjal kitüntetett festõk: Lossonczy Tamás, Kokas Ignác, Sváby
Lajos, Gerzson Pál, Deim Pál, valamint meghívott kiállítóként
Kaponya Judit és Balogh László festményei szerepeltek. Közös
bennük az, hogy mûvészetükkel mindannyian iskolát teremtettek a kortárs magyar festészetben. A kiállítás kurátora, Szakács
Imre festõmûvész a Magyar Örökség-díj jelentõségét hangsúlyozta a megnyitón. A Szentendrei Régi Mûvésztelep „motorjaként” az elmúlt évek során elévülhetetlen érdemeket szerzett
a Régi Mûvésztelep elismertetésében, nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, valamint leromlott állagú épületeinek
újjáépítésében és megújításában.
Az ünnepség záró eseménye az idei év Életmû-díjának átadása
volt. A rangos díjat – az oklevelet és Csíkszentmihályi Róbert
szép plakettjét – Kaponya Judit festõmûvésznek itélték, aki
betegsége miatt nem tudta azt átvenni. Kocsis Andrea hárfamûvész és Földes Lajos hegedûmûvész Sibelius szép zenéjével
köszöntötte a távollevõ festõnõt.
R. Zs.

Hamvas Béla-emléknap
az író halálának 40 évfordulója alkalmából
november 7-én, pénteken
Program
12 óra: Tiszteletadás Hamvas Béla és Kemény
Katalin sírjánál a köztemetõben (Sztaravodai út)
A sírnál áldást mond Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész, köszönetet mond Marghescuné
Hunor Mária, az Ars et Vita Alapítvány képviselõje. Az íróra és feleségére Jókai Anna írónõ
emlékezik
13 óra: Fogadás a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.)
15 óra: Ünnepi megemlékezés a Városháza
dísztermében

Ünnepi köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester, Hamvas Bélára emlékezik Dúl Antal.
A mûsor moderátora Kondor Katalin, zongorázik
Szabados György. Válogatás Hamvas Béla
mûveibõl Pápai Erika, Söptei Andrea, László
Zsolt és Rátóti Zoltán színmûvészek
elõadásában. Bach és Schumann mûvekbõl
Kamp Salamon karnagy ad elõ részleteket
16 óra: szünet
Láthatatlan történet 3. tétel: Mysterium.
Szemzõ Tibor--Hamvas Béla
Kerekasztal-beszélgetés Hamvas Béla jelenvalóságáról. Meghívott elõadók: Danyi Zoltán,
Dúl Antal, László Ruth, Miklóssy Endre, Szántó
F. István, Szatmári Botond, Szõcs Géza, Thiel
Katalin. Szabó Sándor gitármûvész elõadása.

10 aprók
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ADÁSVÉTEL
Hatfiókos mélyhûtõ olcsón eladó. Tel. (26)
318-438.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm

Takarítást, nagytakarítást, vasalást vállal
egy megbízható, igényes fiatalasszony.
Tel. 06-30-336-4943.
50-es, mûszaki végzettségû nõ, 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, email: match-point@freemail.hu.
Leinformálható, tapasztalattal rendelkezõ
fiatal hölgy, bejárónõi, gyermek-felügyeleti munkákat vállal. Tel. 06-70-5260791.

Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20223-3098.
Bérelhetõ lakások, nyaralók, reális áron
kiadók. Tel. 06-30-299-0376.
Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Tel. 06-30-971-2360.
Kiadó szoba hölgynek, párnak. Tel. 0630-949-6456.
Szentendre belvárosában 40 nm lakás
kiadó. Tel. 06-20-665-3685.
Kiadó 55 nm-es lakás a Püspökmajor
lakótelepen októbertõl. Tel. 06-30-5586303.

A szentendrei Diego Áruházba varrónõt
keresünk. Jelentkezés: 06-30-526-3636.
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.
Új 22 l-es befont üvegballonok eladók.
Tel. (26) 718-975.
Alig használt elektromos kerékpár eladó.
Tel. (26) 312-977.

ÁLLÁS

INGATLANT KERES
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.

Vállalkozás, villanyszerelõ szakmunkás
vagy szerelõ pár munkatársakat keres.
Azonnali kezdéssel! Tel. 06-20-944-2333.
Építõiparban jártas, fiatal segédmunkást
keresek, szentendrei munkahelyre. Tel.
06-70-340-9568.
P'art mozi mozigépészt keres fõ-vagy mellékállásba. Tel. 06-20-823-2658.
Szentendrei étterembe pultost és kézilányokat keresünk. Tel. (26) 311-175.
Agilis reklámszervezõt keres a P'art mozi.
Tel. 06-20-823-2658.
Mozgó üzletkötõ kollégát keresünk Szentendre és környéke régióban, STIHL és
VIKING termékek értékesítésére. Elvárások: kiváló kommunikációs képesség, jó
megjelenés, önálló munkavégzés. Erdõgazdálkodási, mezõgazdasági gépek eszközök ismerete, valamint idegen nyelvtudás elõny. Amit kínálunk: cégautó,
mobiltelefon, teljesítményarányos bérezés, szakmai képzések. Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal e-mail: postmaster@fortuna-stihl.t-online.hu, fax: 0626-309-557.
Mac-, DTP operátort keresek távmunkára.
Tel. 06-30-900-3092.

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.

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

ÉPÍTÉSI TELKEK. Szentendrén, 950 és 1531
nm nagyságú, kiváló adottságú építési
telkek eladók. Ár: 18 illetve 40 millió
forint. Érdeklõdni: Dr. Buzás Judit Tel.
06-20-974-5235.

HITEL

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

Adósságkezelés – hitelkiváltás. Tel. 0630-949-6456.

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

KIADÓ LAKÁS

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

EGÉSZSÉG

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

LAKÁS, INGATLAN

Kiadó Szentendrén, BELVÁROSBAN, kertes
ház 110 nm-es emeleti szintje. (Oktatásra,
vállalkozásra, lakásként is alkalmas). Tel.
(26) 318-438, 06-20-393-3652. Tel. (26)
316-428, 06-20-393-3652.
Szentendrén, a Püspökmajori lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútorozottan, hosszú távra kiadó. Tel. 06-20970-6341.

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. 06-30454-4431.

Kiadó január elejétõl, Szentendrén az
Egres utca elején 100 nm-es, új,
kertes, családi ház garázzsal. Tel. 0630-341-6651.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen II. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30233-5531.

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

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

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

Szentendrén, Pismány déli oldalán 750
nm-es építési telek, nem magasan, eladó.
Irányár: 17,4 millió forint. Tel. 06-20294-8985.

ÁLLÁST KERES

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.

Megbízható, 38 éves hölgy, takarítást,
vasalást vállalna, hosszútávra Szentendre és környékén. Tel. 06-30-3976117.

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

Megbízható hölgy, gyakorlattal, vállal
délutánonként vasalást. Hívjon bizalommal. Tel. 06-20-492-3186.

Különálló lakrészkiadó. Tel. (26) 301-080.
Szentendrén 55 nm-es lakás kiadó a

Szentendre óvárosában, kertes családi ház
eladó, 533 nm-es telek, 120 nm-es ház.
Irányár: 26 millió forint. Tel. 06-20-4501652. Ingatlanosok kíméljenek.
Szentendrén, társasházban másfélszobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376
Belvárosban, mûvésztelep közelében, kis
lakóház, plusz mûterem, plusz különálló
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vendégszoba, szuterénnel, romantikus,
diszkrét belsõkerttel 35 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

Nyaralók a Dunakanyarban 5 és 10 millió
között eladók. Vízközeli és panorámás
egyaránt. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, társasházban, 32 nm-es garzonlakás, egyedi fûtéssel 7 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Angol tanítás Szentendrén. Kezdõknek,
haladóknak nyelvvizsgáig, továbbá kiemelten oktatom az élõbeszédet és az
üzleti nyelvet. Tel. 06-30-922-6238.
Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és
szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és
haladók bátran jelentkezzetek! Tel.
06-30-389-2250 Laár Balázs.
Angol tanítást vállalok. Tel. 06-30-2293689.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.
Angol tanítást vállalok alapismeretekkel
rendelkezõknek saját otthonukban Pomáz
és Szentendre területén reggel 8 és este 8
között. Hátterem: Svájci egyetemi végzettség, harminc év alatt angol nyelvterületen elsajátított anyanyelvi szintû
szó- és írásbeli kifejezõképesség, tanítási
gyakorlat. Tel. 06-30-421-7096, (26) 323273.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás Szentendrén a HÉV-végállomásnál és Pomázon. Tapasztalt, dinamikus de
türelmes, Oxfordban tanult és végzett
tanárral. Óra alatti gyermekfelügyelet. Tel.
06-70-527-3879.

SZOLGÁLTATÁS
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, 3 500 Ft/eb, 3
000 Ft-os tápvásárlási utalvány és
minõségi tápminta. Bejelentkezés:
(26) 317-532.
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.
Pedikûr-manikûr otthonában is! Visszahívjuk! Tel. (26) 317-792.

Ház körüli munka, takarítás, karbantartási
munka, festés, autómosás, polírozás. Tel.
06-30-443-7885.
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.
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.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
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.
Kõmûves- és mindennemû famunkák végzését vállaljuk. Tel. 06-30-311-9131.
Jöjjön szépülni a Gigi kozmetikába! Októberben sminktetoválási akció. Részletek
honlapunkon: www.atalakitunk.hu, Tel.
(26) 301-364.
Gyermekfelügyeletet, idõsek gondozását,
takarítást, vasalást vállal fiatalasszony referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.
Építõipari cég vállal zsaluzást (saját anyaggal), gépi vakolást és egyéb kõmûves
munkát. Tel. 06-30-746-5510.

ÜZLET
Szentendrén a Kõzúzó utcában 30 nm-es
iroda, teljes infrastruktúrával bérbe adó
59 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
Szentendre belvárosában üzlethelyiség
kiadó 40 ezer Ft/hó. Tel. (26) 380-005.
Szentendrén, nagyon forgalmas helyen 15
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-4445820.

EGYÉB
Élettársat keresek 30-40 év között. Keressen az Angyal Borozóban vagy a
Gombában. Pisti.
A Szentendrei Waldorf Alapítvány által
fenntartott csoportba még egy óvodást várunk. Jelentkezni az óvónéninél lehet délutánonként. Tel. 06-20563-0609.

Gazdikeresõ

AUTÓSZERVIZ

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

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
ÁRPI 2-3 év körüli bobtail keverék kan. Október 8-án fogta be a
gyepmester Pomázon. Nagyon jóindulatú kutyus.

NEGRO 1 év körüli fekete kan, kis fehér
mellénnyel. Nyakörv nélkül került
október 14-én a gyepmesteri telepre.
Füttyszóra visszajön. Szentendrén a
Leányfalusi úton, a Pap-szigetnél fogtuk be.
ÖRÖKBEFOGADÓT KERESÜNK

SZIKRÁNAK, kb. 3-4 év körüli
ivartalanított kannak. Alapfokú kiképzést
kaphatott. Nagyon jóindulatú, és szeretne
egy szeretõ családot.

SZENTENDRE,

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

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!
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MOZI
P’ART MOZI Duna-korzó
18. • tel. 26/300 946,
06 20/497 0202
www.partmozi.hu
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas,
diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft
Október 17. péntek
18.15 ESZTER HAGYATÉKA színes magyarul beszélõ amerikai
akció-vígjáték, 92 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József
20.15 HANCOCK - színes magyar
vígjáték, 108 perc, 2007 (16)
rendezte: Peter Berg
Október 18. 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 19. 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 DAN ÉS A SZERELEM színes feliratos amerikai romantikus
vígjáték, 98 perc, 2007 (12)
rendezte: Peter Hedges
Október 20. 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 21. kedd
18.15 HANCOCK - színes magyar
vígjáték, 108 perc, 2007 (16)
rendezte: Peter Berg
Legjobb idegennyelvû film Oscardíjasa, 2008
20.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes, fekete-fehér
feliratos magyar filmdráma,
95 perc, 2006 (12)
rendezte: Szaladják István
Október 22. 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

XXII. ÉVFOLYAM • 39. SZÁM • 2008. OKTÓBER 17.

Magyar napok
a P'Art moziban
Magyar filmnapokat szervez a
P'Art mozi október 23-26.
között. A négy nap folyamán
a mozi elõszedi az elmúlt évek
azon sikereit, amelyek miatt
talán érdemes lesz ismét beülni a nézõtérre. A nagyteremben játék-, a kisteremben pedig dokumentumfilmeket nézhetünk, elõbbieket idõrendi,
utóbbiakat tematikus bontásban.
A nagyjátékfilmek sorában
olyan XXI. századi filmeket
lehet látni, amelyek eddigi rövid életük ellenére is nagy
népszerûségnek örvendenek,

ELÕADÁSOK
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Október 17. péntek 18 óra
TÖRTÉNELMI KOROK
ÉS TÖRTÉNELMI NÉPEK
A DUNAKANYARBAN
Lánszky Imre ökológus
elõadása
Október 24. péntek 18 óra
AZ '56 -OS FORRADALOM
Dr. Zachar József történész
elõadása
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók B. u. - Iskola u. sarok
Október 21. kedd 19 óra
BALETTOMÁN ARISZTOKRATÁK –
AVAGY BALETT ARISZTOKRATÁKNAK SZENTPÉTERVÁROTT
Kinczel Ákos tánctörténész
elõadása
AZ ÉN CAMINOM - Nyitrai Ákos és
Ládi László útibeszámolója:
Október 28. kedd 19 óra
Házak, templomok, városok az út
mentén

Meghívó
október 29-én, szerdán 19 órától
a Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület szervezésében
AMERIKA ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT
– címmel az USA elnökválasztási kampányáról, a pénzügyi
válság kezelésérõl, és aktuális közéleti kérdésekrõl beszélget
Simonyi András ex-nagykövettel
és Hirschler Richárd fõszerkesztõvel (hvg.hu)
Simonyi György közgazdász
A rendezvény helye: Szamos Marcipán Cukrászda
(Szentendre, Dumtsa Jenõ u 12., új épület,
emeleti Klimt-terem/)

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.
Nézzenek minket!
Október 17.
Hétközben:
Kistérségi Ipartestület kiállítással
egybekötött díjkiosztója
Végh Károly fotókiállítása
Dunakanyar Foltvarró Egyesület
Kiállítása
Kulturális Örökség nap
Bükkös-takarítás
Hétközben - Téma
Szociális, Egészségügyi és Sport
bizottság beszámolójaBeszélgetés Dr. Pázmány
Annamáriával
Magazinmûsorok:
187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna 13/19
Szivárvány Sztármagazin:
Josh és Jutta
Muszáj Herkules (táncfilm)
Szemünk fénye: Négy lány Cinkotán
Menedékkövek (dokumentumfilm)
Október 24.
Hétközben:
Kistérségi konferencia a Barcsay
Jenõ Általános iskolában
Barcsay Jenõ Általános iskola Hagymafesztivál összefoglaló
Izbégi Általános Iskola
- kiállítás-megnyitó
Turisztikai elõadás a Városházán
Testépítõ verseny a PMK-ban
Hétközben - Téma
Szociális, Egészségügyi és Sport
bizottság beszámolójaBeszélgetés Dr. Morlin Szilviával
Magazinmûsorok:
187 Magazin- Pest megyében élõk
magazinja
Össztánc - Duna Mûvészegyüttes
Szemünk fénye II.
Vujicsics koncert
József Attila estek I. - Popper Péter
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

és amelyekrõl hamar kiderült,
hogy gyorsan klasszikussá válhatnak. Az új évezred új generációja, mint például Goda
Krisztina, Kocsis Ágnes, Török
Ferenc vagy Hajdu Szabolcs,
csettintésre tört be a magyar
filmmûvészetbe.
A dokumentumfilmek négy
tematikus blokkban vetítik. Az
elsõ, Történelemóra címmel a
magyar történelem XX. századának eseményeit eleveníti
föl, központban természetesen az 1956-os forradalommal. A második napon Szemtõl szemben találkozhatunk
ismert és ismeretlen sorsokkal. A harmadik, Szocio címet
viselõ nap olyan társadalmi
kérdéseket feszeget, mint a
szegénység, az elszigetelõdés, a széthulló családok gyermekei, a fogyatékkal élõk,
vagy a lakótelepek világa. Az
utolsó napon – Napos oldal
címmel – olyan filmeket láthatunk, amelyek igyekeznek
szakítani a dokumentumfilmes sztereotípiákkal. Olyan
rendezõk filmjei láthatók, akik
úgy gondolják, a dokumentumfilm nem feltétlenül két
ember unalmas társalgása.
Igenis van XXI. századi dokutéma, és lehet filmet forgatni a multicégekrõl, a valóságshow-król, vagy akár az
internetrõl.
A Magyar Filmnapok programja olvasható a www.partmozi.hu oldalon és a moziban
elhelyezett külön mûsorfüzetben.
P'Art mozi

PÁRHUZAMOS
ÉLETPÁLYÁK
Megemlékezés Vajda Lajos
és Korniss Dezsõ
festõmûvészek
születésének
100. évfordulójáról
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága
és a Szentendrei
Közmûvelõdési Kht. közös
rendezvénye

Október 18. szombat
16 óra
„Vissza a kezdetekhez – 100
éve született Vajda Lajos”
Mazányi Judit
mûvészettörténész
tárlatvezetése a kiállításban
Radnóti versek –
a Szentendrei Kreatív
Színházi Stúdió Tagjainak
elõadásában
Szentendrei Képtár
(Fõ tér 2-5.)
Belépõdíj: 400 Ft
17.30
Korniss Dezsõ (1908-1984)
életmû kiállítása
Bodonyi Emõke
mûvészettörténész
tárlatvezetése a kiállításban
Korniss Dezsõ és Kovásznai
György animációs filmjeinek
vetítése
MûvészetMalom
(Bogdányi u. 32.)
Belépõdíj: 500 Ft

Fotópályázat
A Mi-Értünk Fiatalokért Egyesület és KlubNExt Szentendre
fotópályázatot hirdet szentendrei középiskolások részére
ÕSZeret címmel.
Válaszd ki az általad a témában legjobbnak ítélt – legfeljebb
két – fotódat, és küldd el jpeg formátumban, nagy felbontásban az aranyalmak@gmail.com címre. Az e-mailben írd meg
nekünk neved, korod, iskolád és elérhetõséged. A legsikeresebb képekbõl november 22-én, 18 órakor szervezünk kiállítást
az Anonymus Étterem és Galériában, ahová szeretettel várunk
mindenkit.
Beküldési határidõ: november 10.
A fotókat elbírálják Dévényi Veronika és Aknay Csaba fotográfusok
I. díj: digitális fényképezõgép
II. díj: 10 alkalmas, 2 fõre szóló P'Art mozi bérlet
III. díj: Könyv a fotózáshoz, hogy igazán értsd, amit szeretsz

Kongóban jártam…
A KlubNEXT Szentendre szeretettel vár mindenkit október 21én, kedden 19 órakor a Café Rodinben megrendezésre kerülõ
Kongóban jártam címû elõadásra. Az elõadáson levetítenek egy
rövid dokumentumfilmet, illetve számos fotót kongói fiatalokról. Az elõadást Farkas Roxána és Reisinger Dávid tartja.
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Ismét elsõk között a szentendrei korfballosok
pályán fiatalok; fiúk és
lányok vegyesen. Paszszolják egymásnak a labdát, nagyon figyelnek. A labdára, a mozdulatokra, egymásra. A pálya két végén magas
állványon kosárszerû gyûrû.
Támadnak, védekeznek, taktikáznak; próbálják a kosárba
juttatni a labdát. Az edzõ leállítja a játékot, térfélcsere. Az
arcok feloldódnak, a játékosok
egymásra mosolyognak, hátba
veregetik egymást. Látszik,
régóta összeszokott baráti társaság sportol együtt. A hétvégi
verseny után éppen megszokott
edzésüket tartják a szentendrei
korfballosok a Móricz Gimnázium tornatermében. A pálya
szélén magas, komoly fiatalember irányítja a játékot, adja a
taktikai tanácsokat, majd maga
is beáll; irányítani, tanítani,
együtt játszani: Dzsida Tamás,
a Szentendrei Korfball Klub játékos-edzõje, csapatkapitánya.
– Most volt egy komoly megmérettetés a Budakalászi
Sportcsarnokban. Hogy szerepelt a csapat?
– A Bajnokok Európa Kupájának Keleti selejtezõjén a
Szentendrei Korfball Klub
képviselhette Magyarországot, ahol igen rangos nemzetközi mezõny harcolt a két
továbbjutást jelentõ helyért.
A versenyen magabiztosan
vertük a mezõnyt, de végül
rendkívül szoros küzdelemben
kikaptunk a cseh csapattól, így
második helyezést értünk el.
Ezzel az eredménnyel kiharcoltuk a helyünket a döntõben, amelyet januárban rendeznek majd Hollandiában.
Már erre készülünk.
– Sokan még nem találkoztak ezzel a sportággal. Mibõl
áll a korfball lényege?
– A kosárlabdához hasonló
labdajátékot több mint 100
éve találta ki egy holland testnevelõ tanár, aki olyan csapatsportot kívánt megalkotni,
amelyben a különbözõ testi
adottságú fiatalok egyenlõ
eséllyel küzdhetnek egymással. Ez jelenleg a világ egyetlen
koedukált csapatjátéka, ahol
együtt játszanak fiúk és
lányok. A pálya két végén egyegy rúdon található a palánk
nélküli kosár. A cél: bedobni
az ellenfél kosarába a labdát.
A nyolc játékosból álló vegyes
csapatoknál a játékosok fele
támad, a többiek védekeznek.
Két korf után a csapatok zónát,
félidõben pedig térfelet cserélnek. A korfball komoly tak-

A

tikai- és igazi csapatjáték, az
önzõ játék kizárt. Fõleg, hogy
a labdát nem lehet vezetni,
azt a lehetõ leggyorsabban
tovább kell passzolni a csapattársnak. Nem megengedett
a durva játék és a szándékos
fizikai érintkezés.

– Hogyan került ez a játék
Magyarországra, kiváltképp
Szentendrére?
– A korfball hazája Hollandia,
és legmagasabb szinten jelenleg is a Benelux államokban
ûzik, de ma már a világ 55
országában játsszák. Magyarországon 1991-ben alakult
meg a Magyar Korfball Szövetség, a Szentendrei Klub
pedig 2000-ben indult Horváth
Viktor edzõtársam vezetésével. Jelenleg 16 csapat van az
országban, két osztályban.
Szentendrén Püspökmajori
Sportklub (PSK) néven ificsapatunk mûködik, továbbá két
felnõtt csapatunk van; I. osztályban a Szentendre Észak,
illetve II. osztályban a Sárga
Angyalok csapata, akik hobbiként, a közös játék kedvéért
járnak össze. Erdei Attila, a
szentlászlói Waldorf iskola
tanára pedig a Kékvölgy Klub
keretein belül a juniorokkal, a
7-14 éves gyerekekkel foglalkozik. Így a kluboknak és az
elhivatott szakedzõknek köszönhetõen Szentendre a korfball terén is igen jó adottságokkal rendelkezik. Minden
korosztálynak lehetõsége van
a sportág kipróbálására és a
feljebb lépésre. A lényeg azonban a rendszeres testmozgás
megszerettetése, a játék örömének a felfedezése.
– Hol tart most a Szentendrei
klub? És szerinted mi a sikeretek titka?
– Az I. osztályú csapat négy
bajnoki címet tudhat magáénak, az utóbbi három évben
pedig országos szinten a mi
csapatunk a legjobb. Nem-

zetközi szinten sem állunk
rosszul: két éve Belgiumban,
az Európa Kupa Döntõn 4.
helyezést értünk el. Az eredményeinkért kétségtelenül a
jó emberállomány és a csapathangulat „tehetõ felelõssé”.
Nemcsak a sportot szeretõ
emberek „gyülekezete” vagyunk, hanem emberileg is
nagyon sokat megteszünk egymásért.
Már hat éve alkotunk egy csapatot.
Nagyon jó a viszonyunk mind a
hazai, mind a keleteurópai klubokkal
is. Edzõtáborok,
kupák, privát öszszejövetelek, hazai
és határon kívüli
barátságok erõsítik
a csapatot és a sportágat.
– Nemzetközi edzõi tapasztalataid alapján kiknek ajánlanád ezt a sportot?
– Mivel a korfball minimalizálja a fizikai különbségeket, így
bárki, nemre, korra való tekintet nélkül játszhatja. A klubtagjaink is egyrészt volt sportolók, másrészt aktív „civilek”,
akik a társaság kedvéért járnak le. Ez a sportág jól fejleszti
a taktikai érzéket, ügyességet,
állóképességet. Sõt, a tizenévesek szocializációját is
segíti, mivel egy csapatban
fele-fele arányban vannak a
fiúk és a lányok; más testi
képességekkel, érzelmi beállítódással, szemléletmóddal.
Ez utóbbi hatásait magam is
megtapasztaltam. Nyolc éve
korfballozom, ebbõl három
évet Hollandiában edzõsködtem, ahol ez a negyedik
legnépszerûbb csapatsport.
Vendégedzõként egy problémás gyerekekbõl álló csapatot sikerült kapnom, ami
komoly kihívást jelentett számomra. Különösen egy beilleszkedési zavaros gyermekkel
nem volt egyszerû feladatom,
akit végül sikerült együttmûködõ, a vezetõjét elfogadó,
igazi csapattaggá alakítani,
akit a társai is elismertek.
A gyerekeknek a korfball segít
a különbözõ nemû kortársaik
között megtalálni a helyüket,
sikerélményekben van részük,
másokat is jobban elfogadnak,
és a csapat is elfogadja õket
olyannak, amilyenek. A gyerekekbe fektetett energia az
oktatóknak pedig szeretet,
barátság formájában többszörösen megtérül.
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– Hol tart ma Magyarországon az utánpótlás-nevelés?
– Ma a szülõ és az iskolai testnevelés is egyre kevesebb iránymutatást ad a gyereknek, merre
induljanak, milyen sportágban
érhetnének el jó eredményeket.
Így az utánpótlás-nevelés nemcsak a sportág jövõje lehet,
hanem a problémamentes társas kapcsolatok „megtanulásának” egyik eszköze is. Mivel a
sportágnak túl sok eszközigénye nincs – egy pálya, néhány labda és két szétszerelhetõ korfball-állvány – magam
is jártam az iskolákat, hogy
megmutassam a játék adta
lehetõségeket.
– Mik a jövõbeli terveid mint
edzõnek, és mint csapattagnak?
– Edzõként szeretnék indulni
a Magyar Korfball Szövetségnek a magyar utánpótlás
válogatott összeállítására és
felkészítésére vonatkozó pályázatán, ami komoly szakmai
kihívás. Játékosként és az I.
osztályú csapat edzõjeként
pedig a bajnoki cím megvédése a cél. Egyébként ebben
a félévben a bajnokságnak két
fordulója is lesz itt a Móricz
Gimnáziumban, ahol bárki
ízelítõt kaphat a sportág
hangulatából. A januári hollandiai BEK döntõn pedig a
bronzéremért szeretnénk játszani, ami a közép-kelet-európai korfball legmagasabb
fokát jelentené. Persze nem
utolsósorban továbbra is aktív
játékos maradok.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki
a civil munkáján felül, a saját
szabadidejébõl, önszántából
ennyit áldozzon egy sportra?
– Talán elhivatottság. A korfball, a mozgás, a gyerekek
szeretete. A vágy, hogy átadhassam, amit sikerült ez idáig
megtanulnom. Na, meg persze a közös sportolás öröme.
Kolos Emõke
Köszönjük!
A BEK selejtezõ megrendezését a QualiTeam Consult
Kft. támogatta. Köszönjük
továbbá a Városháza Étterem,
a Teátrum Cafe, a Waterfront
Hotel és a Red Lion Pub segítségét a torna megszervezésében.

Kézilabda
A hétvégén Tökölre látogatott
a Szentendre KC NB I/B férfi
kézilabdacsapat. Az eddigi
eredmények alapjáén esélyesebbnek tartott Szentendrének nem sikerült a gyõzelem.
A csapat gyenge napot fogott
ki, négy hétméterest és számtalan ziccert kihagyva vesztették el a mérkõzést.
Eredmény
Tököl–Szentendre 26:22 (11:7)
Legközelebbi hazai mérkõzés
október 19-én, vasárnap a
Móricz csarnokban lesz: az ifik
16 órakor, a felnõttek 18 órakor lépnek pályára.

Testépítõ verseny Szentendrén
Október 18-án a Pest Megyei Központ (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 Szentendrei Piramis Sportegyesület alábbi
versenyzõiért szoríthatunk: Marton János, Ványai János, Sztanó Dániel,
Bacsa András.
Az utánpótlás kategória versenye 14 órakor kezdõdik, majd táncbemutató és eredményhirdetés következik, 15 órakor Nick Árpád erõmûvész,
Guiness Book rekorder lép fel, 15.10-tõl a versenyõ kategóriák bemutatója, majd eredményhirdetés. 16.20-kor Kana László fekvenyomó
bemtatója következik, 16.30-tól az abszolút kategória versenye, díjátadás.
Jegyek elõvételben a Piramis Fitness Klubban (Szentendre, Dózsa Gy.
út 8., HEMO), illetve korlátozott számban a helyszínen vásárolhatóak.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Infó: 26-319-099, 20-444-3160

Balmaz Kupa 2008
Október 11-én rendezték meg Balmazújvárosban az utánpótlás
kategóriájú testépítõk versenyét, melyen a Piramis Sportegyesület
újonnan alakult testépítõ szakosztálya is képviselte magát. A nagy létszámú versenyzõt felvonultató versenyen, telt ház elõtt remekül debütáltak versenyzõink. Sztanó Dániel 9., míg Bacsa András 10. helyen végzett.
Gratulálunk!
A Piramis Fitness Klub szeretettel vár minden mozgást kedvelõ, sport
iránt érdeklõdõt. (Szentendre Dózsa Gy. út 8 HEMO) 26-319-099, www.
piramisfitnessklub.hu

