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Arccal a turizmus felé
Mi is az a Turisztikai Desztináció Menedzsment?

A magyaroknak ismét egy új fogalommal, a Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel
(TDM) kell megismerkedniük. A Közép-Magyarországi Operatív Program kiemelt
feladatként tekint a fõvárosi és Pest megyei turisztikai célpontok fejlesztésére,
ennek jegyében hamarosan új, uniós forrásokra épülõ pályázati kiírást tesz közzé,
amelynek lényege, hogy ún. TDM-szervezetek létrehozásával és fenntartásával egyegy turisztikai körzet öntevékenyen legyen képes fenntartani saját turisztikai
intézményrendszerét, s ennek révén a vonzerejét is.
A hazánkban és Európában egyaránt újszerû TDM-szervezetek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat,
a turizmusban érdekelt vállalkozások, a szakmai és civil szervezetek önkéntességén alapuló egyesületeként
mûködnek, és a marketingen, valamint az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és az adott
térség összes turisztikával kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatait is ellátják. Idén jelennek meg
elõször olyan EU-s pályázatok, amelyek a turisztikai intézményrendszer fejlesztését szolgálják, és komoly
lehetõséget jelentenek azon települések számára, amelyek a turizmus területén eredményeket értek el,
vagy komoly fejlõdési potenciállal rendelkeznek. Az említett települések és térségek sorába természetesen Szentendre és a szentendrei kistérség is beletartozik.
Folytatás a 2. oldalon

Dr. Habsburg Ottó

Kun Csaba

Marghescuné Hunor Mária

Városunk vendége volt dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Mozgalom elnöke (3. oldal).
Képviselõk félidõben címû sorozatunkban Kun Csaba foglalja össze az elmúlt idõszakot (4. oldal).
Hamvas Béla halálának 40. évfordulója alkamából egész napos ünnepi megemlékezés lesz
Szentendrén november 7-én, melynek kezdeményezõjével, Marghescuné Hunor Máriával beszélgettünk (13. oldal). Jótékonysági koncertet szerveztek a Szentendrei Református Gimnáziumban,
melynek egyik védnöke dr. Schmitt Pál, az Európai Parlament képviselõje, a NOB elnöke volt (11.
oldal). A 17 esztendõs Szénási Gergely ifjúsági világbajnok lett a hivatalos WUKO összkarate
világbajnokságon Olaszországban (16. oldal).

Az 1956-os szabadságharcra
és forradalomra emlékeztünk
HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk
8-9. oldalán olvasható

„Minden nép történetében vannak olyan pillanatok, amikor
csodákra képes, amikor megvalósítja a lehetetlent. A mi históriánkban ilyen volt az 1956. október 23-i forradalom. Bár a forradalom elbukott, de gondolatai, eszméi nem, azok továbbélnek
szívünkben. A ma gazdasági válsága közepette is példát vehetünk
a tiszta erkölcsi alapokra épülõ együttmûködésrõl. Egy cél van, az
élhetõ Szentendre megteremtése“ – köszöntötte dr. Dietz Ferenc
polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
megtartott városi ünnepségen megjelenteket október 23-án.
Október 23-a legfontosabb üzenete a bizalom, a biztonság,
a tiszta erkölcsi alapokra épülõ közélet létrehozása volt. S ezt a
célkitûzést még ma is magunkénak érezhetjük. 1956 üzenetét
Fónay Jenõ, '56-os hõsünk idézte fel, ezt követõen került sor a

Dr. Schmitt Pál

Szénási Gergely

arcok
városi kitüntetések átadására. Az ünnepi mûsorban közremûködtek Bordán Irén színmûvész, Sasvári Borbála népdalénekes, Berta Zalán, Grajzel Márk, Molnár Dominik és Türk Balázs,
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola kürt tanszakának növendékei,
felkészítõ tanáruk: Szilágyi István.
Ebben az évben elsõ alkalommal és hagyományteremtõ céllal
került kiosztásra „Szentendre 1956 emlékérem“, amelyet
dr. Böröndy László, valamint a Talentum-ösztöndíj, amelyet
Kugler Szilvia és Nagy Anna Ágnes vehettek át. Ezen a napon dr.
Solymos Rezsõné Szentendre Város Szolgálatáért Díjban,
Krizbainé Szabó Éva Szentendre Város Közmûvelõdési Díjban,
dr. Hernádi Emil Szentendre Város Közegészségügyi Díjban,
Dombay Rudolf Szentendre Város Testnevelési és Sport Díjban,
Simon László Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjban részesültek. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a köz és a
város érdekében végzett fáradságos munkájukat, és kívánunk
további tevékenységükhöz erõt és egészséget!
Jövõ heti számunkban részletesen írunk a díjazottakról.

2 város
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
Folytatás az 1. oldalról
A TDM helyi lehetõségeinek
megismertetése és megvitatása érdekében szervezett minikonferenciát és konzultációt a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. október 14-én,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az esemény kiemelt elõadója az a dr. Rubovszky András volt, aki a
Magyar Egészségturizmus
Marketing Egyesület elnökeként és a Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. tulajdonosaként Európa-szerte elismert munkát végez a turisztikai fejlesztések területén.
Másik cége, a Niklai-Rubovszky Kft. korábban részt vett
Szentendre Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozásában is, így már behatóan ismeri a környék
adottságait és a benne rejlõ
lehetõségeket. Az eseményre
meghívást kaptak a városi és
a kistérségi ipartestületi tagok, a helyi és térségi civilszervezetek, vállalkozások,
valamint a települések vezetõi
és a turizmussal is foglalkozó
szervezetek.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
bevezetõjében hangsúlyozta:
a turizmus országszerte mintegy 400 ezer munkahelyet ad,
a nemzeti összterméknek
jelentõs részét teremti meg, s
Szentendrén és a térségben
különösen nagy erõt képvisel.
Ennek kiemelt példája a tavasztól õszig megrendezett
számos fesztivál, az idén
hagyományteremtõ
céllal
megrendezett Dunakanyar
Nyári Játékok, valamint a
szorosra fûzött együttmûködés a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Pest
Megyei Könyvtár, a Régi
Mûvésztelep és a Szentendrei
Kulturális Kht. között. Korábban is tapasztalhattunk
hasonlóan eredményes összefogást pl. a Szentendre éjjelnappal nyitva programsorozat
keretében, amikor az önkormányzat a civilekkel és a helyi
vállalkozókkal együttmûködésben valósította meg az
országos rendezvényt – nyilatkozta dr. Dietz Ferenc polgármester. Ugyanilyen fontos
itt megemlíteni a kistérségi
klaszter létrehozására irányuló törekvéseket, az ezt a
témát már 2006-ban tárgyaló
Városmarketing konferenciát,
amelyek mindegyike az idegenforgalmi összefogásra
sarkallta a résztvevõket. A
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában ezért is kapott
kiemelt szerepet a turizmus
fejlesztése. Közös ügyünk a
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Arccal a turizmus felé
turizmus fejlesztése, ebbõl
kifolyólag közös költségvetést
és közös felelõsséget kell vállalnunk a hatékony és eredményes fejlesztések érdekében.
A TDM-szervezet létrehozásának az lenne a célja, hogy a
helyi turisztikai intézményrendszer fejlesztése révén biztosítsa a versenyképességet e
turisztikai vonzerõk számára.
Bornemisza Miklós, a Pro

Szentendre Városfejlesztési
Kft. ügyvezetõje hozzátette: a
létrehozandó TDM-szervezet
egyik legnagyobb érdeme,
hogy bárhová, bármikor képes
adatokat szolgáltatni a helyi
turisztikai tényezõkrõl.
A nagyszabású terv azonban
egyelõre még csak projektötlet formájában létezik. A Pro
Szentendre regisztráltatta a
várost a pályázók közé, de a
Pest megyében rendelkezésre
álló csaknem 250 millió forintos keretbõl elnyerhetõ maximum 45-50 millió forintnyi
támogatást (és a 15-50%-os
önerõt) kizárólag akkor lehet
jól felhasználni, ha létrehozását követõen a TDM szervezet önfenntartóvá tud válni.
Itt jönnek képbe a civilek:
osztrák tapasztalatok szerint
egy ilyen egyesület létrehozásakor kezdetben a helyi
önkormányzat adja a fõ erõt,
de szûk tíz év elteltével már a
vállalkozások jutnak fõszerephez: a helyi termelõk, kereskedõk, vendéglátósok biztosítják a mûködéshez szükséges erõ jelentõs részét. S
mindezt hogyan? Úgy, hogy az
egyesület tagjainak hozzájárulása mellett az idegenvezetésbõl, a marketingtárgyak értékesítésébõl, ingatlangazdálkodásból és ter-

mészetesen a helyi idegenforgalmi adókból származó bevételeket a TDM szervezete a
résztvevõ tagok – önkormányzat, vállalkozások, civilszervezetek – egyetértésével
a helyi turizmus fejlesztésére
fordítja – számolt be az elgondolás lényegérõl dr. Rubovszky
András és Bornemisza Miklós.
Az infrastruktúra fejlesztésétõl a sportlétesítményekig
sok minden beleértendõ a

„fejlesztésekbe“, hiszen településmarketinges szemmel
nézve adott esetben a jó
kerékpáros közlekedés vagy az
aktív sportélet ugyanolyan
kulturális vonzerõt jelenthet
a városba látogatók számára,
mint például a kulturális
célpontok.
Rubovszky András hozzátette:
bár az elsõ években valóban
az önkormányzat lesz a vezetõ
partner a szervezetben, hiszen
a szervezet megalakítása és a
pályázat elõfinanszírozása az
õ dolga lesz, a TDM egyesületi
formája miatt nem fordulhat
elõ, hogy a helyi politikai döntéshozás „rátelepszik” a többi
tagra, hiszen minden tagnak
egyetlen szavazata van.
Kun Csaba alpolgármester a
3P-t, a pénz, a profizmus és a
partnerség fontosságát hangoztatta: „A szakmai szervezeteknek együtt kell dolgozniuk,
akár több száz alapító tagra is
szükség lehet, mert így tudjuk
a legszélesebb célközönséget
megszólítani. Olyan városmarketinget és információs rendszert kell felépíteni, amely profizmust tükröz, szükség esetén
akár külsõ szakértõk bevonásával is. Pénzre is szükség van:
jelenleg a legnagyobb befizetõ
– az állami pályázati támogatáson kívül – az önkormányzat,

méghozzá az idegenforgalmi
adó révén. Ennek bevétele
hosszú távon a TDM-szervezet
sikerességétõl fog függni, tehát
az önkormányzat és a TDM
bevétele kölcsönösen összefügg. Nemcsak környezetvédelmi, hanem pénzügyi szempontból is fenntartható projektre
van szükség”.
A Pro Régió Ügynökség turisztikai csoportvezetõje, Farkas
Piroska arról tájékoztatott,
hogy a regisztrációs folyamaton megfelelt szervezetek egy
szakmai bizottság döntése
alapján támogató levelet kapnak, amely megléte feltétele
lesz a késõbbiekben a pályázaton való induláshoz. Mint elmondta, a tervek szerint a pályázati kiírás november közepén-végén jelenik majd meg,
a már megalakult TDM szervezetek pályamunkáit jövõ márciusig várják majd.
A KINCS Egyesület és a Pest
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány jelenlévõ képviselõi már a konzultáció során
jelezték, hogy szívesen részt
vennének a megalakítandó
TDM szervezet munkájában. A
konferencia záróakkordjaként
a kistérség települései közül
egyelõre Szentendre, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt,
Pomáz, Budakalász, Leányfalu
és Tahitótfalu önkormányzata,
valamint a települések vállalkozói és a civilszervezetek
nyilatkoztak arról, hogy a
jövõben tevékenyen is részt
kívánnak venni a helyi TDMszervezet megalakításához
szükséges elõkészítõ munkában. Ahhoz azonban, hogy
hatékonyan tudjon mûködni a
szervezet, a lehetõ legtöbb
civilszervezetnek, vállalkozónak, alapítványnak, cégnek és
a turisztikában jártas magánszemélynek kell jelentkeznie,
hogy közös tudásukból és gondolataikból önfenntartó projektet hívhassanak életre.
A jelentkezõk névre szóló meghívót kapnak a következõ megbeszélésre, amely után tisztázzák a TDM mûködésének jogi
környezetét, és megtervezik a
leendõ egyesület alapító
okiratát.
Bokor Tamás

Fájdalommal tudatjuk,
hogy
Kótai Imre
– akit a városban sokan
természetgyógyászként
ismertek – rövid betegség
után, életének
77. évében,
október 9-én elhunyt.
A gyászoló család
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Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
informatikai feladatok
ellátására.
Feltételek:
• felsõfokú iskolai végzettség és felsõfokú számítástechnikai szakirányú szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és középfokú
számítástechnikai szakképzettség, vagy középiskolai
végzettség és számítógépes
programozó, vagy számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, vagy információrendszer szervezõ, vagy rendszerinformatikus;
• magyar állampolgárság;
• cselekvõképesség;
• büntetlen elõélet;
A jelentkezéshez csatolni
kell:
• szakmai önéletrajzot; motivációs levelet,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• iskolai és egyéb szakképesítések másolatát;
• egy évnél nem régebbi
munka-alkalmassági igazolást,
A munkakör határozatlan
idõre szól (próbaidõ hat
hónap)
A munkakör betölthetõ:
november 17-tõl
Bérezés: a Ktv. szerint
Jelentkezési határidõ:
november 2.
Ellátandó feladatok:
• a hivatalt átfogó informatikai és távközlési rendszer üzemeltetése, az üzemeltetés feltételeinek biztosítása, választási informatikai feladatok, hivatalban történõ rendezvényekhez kapcsolódó informatikai
háttérfeladatok;
A kiválasztásnál elõnyt
jelent:
• más munkahelyen szerzett, informatikai rendszer
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szakmai
gyakorlat,
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban megjelölt
idõpontig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3. ) informatikus
jeligével ellátva.
Pályázattal
kapcsolatos
szakmai információt ad
Szûcs Imréné (26/503-348)
irodavezetõ vagy Margitay
Zoltán informatikus a 26/
503-330-os telefonszámon.

Dr. Habsburg Ottó látogatása
Szentendrén
Október 15-én dr. Dietz Ferenc polgármester vendége volt
dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Mozgalom elnöke.
A megbeszélésen tájékoztattuk elnök urat városunk sokszínû és
soknemzetiségû múltjáról, pezsgõ jelenérõl, valamint elképzeléseinkrõl, terveinkrõl. A találkozón vendégünk a gazdasági válság kapcsán elmondta, hogy nekünk magyaroknak optimistább-

nak kell lennünk, hiszen munkával és hittel minden bajból képesek vagyunk kilábalni. Dr. Habsburg Ottó dr. Dietz Ferenc polgármester felkérésére elvállalta a 2009. augusztus 20-i ünnepség
szónoklatát, amennyiben egészségi állapota ezt megengedi.
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A babautalványok
november 10-ig
vehetõk át
Júliusban elsõ alkalommal köszöntötte dr. Dietz Ferenc polgármester a szentendrei szülõket és az újszülötteket jelképes
10 000 Ft összeggel. Akik a
kiértesítés után eddig még nem
vették át a Szentendre Város
Önkormányzata által ajándékozott babautalványokat, azok
november 10-ig tehetik ezt
meg. (Késõbb – a pénzügyi
elszámolás miatt –nincs már rá
lehetõség.) Az utalvány átvehetõ hétfõn 13-15 óra között;
szerdán 10-12 és 13-15 óra
között; pénteken 10-12 óra
között a Polgármesteri Hivatal
földszintjén található pénztárban. Kérjük, szíveskedjenek
magukkal vinni személyazonosító igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Újabb útátadás a városban
Október 27-én került sor a Török Ignác utca ünnepélyes átadására. A városvezetés a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Programban is megfogalmazta az utak felújításának fontosságát, az úthálózat
fejlesztésének programját. Az útátadás a lakosság és az önkormányzat összefogásának legeredményesebb példája.
„Mindig örömmel tölt el, amikor ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre jöhetek el köszöntõt mondani, ami városunk fejlõdését, gyarapodását szolgálja, s a városlakók életét, mindennapjait könnyíti meg. Különös tekintettel arra, amikor a lakossággal együttmûködésben sikerül egy fejlesztést
megvalósítani.“ – köszöntötte az egybegyûlteket dr. Dietz Ferenc polgármester.
2006 októbere óta évente több mint 50 utca kerül felújításra, kátyúzásra, aszfaltozásra. Ezek
többnyire saját forrásból valósulnak meg, de pályázati forrásokat is sikerül a fejlesztésekhez
megszerezni. Évente átlagban kb. 80millió Ft-t költ az önkormányzat útfelújításokra. Az önkormányzat helyi pályázatok kiírásával igyekszik még hatékonyabban elõmozdítani a város úthálózatának fejlesztését.
Erre a pályázati felhívásra jelentkeztek a Török Ignác utca lakói is, s ezt a támogatást elnyerve,
az õ hozzájárulásukkal valósulhatott meg a korábbi réteges földút helyén egy aszfaltút. A Török
Ignác utca megépítése közel 7 millió Ft-os beruházás volt, melynek felét az önkormányzat, felét
a utca lakói állták. Fehérvári Péterné és Kakasi György, az utca által létrehozott társulás megbízottjai, a beruházás kivitelezõje, a Vandi Bt. segítségével és szaktudásával járultak hozzá a
pályázat sikerességéhez, valamint az aszfaltút létrejöttéhez.

KERTI
ZÖLDHULLADÉK
BEGYÛJTÉS
I. ütem: november 8-9.
Püspökmajor-lakótelep és
környéke (László telep - Kovács L. u. - Dunakanyar krt. Vasúti villasor által határolt
terület)
Pannónia-telep (Vasúti villasor - Pannónia u. - Telep u. Dera patak által határolt
terület)
II. ütem: november 15-16.
Boldogtanya - Petyina -

Tyúkosdûlõ - Pap-sziget Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út Dunakanyar krt. - Cseresznyés
út - Napos sétány által határolt
terület)
III. ütem: november 22-23.
Belváros (Dunakanyar krt. Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. - Füzespark
- Vasvári ltp. - Sztaravodai út
- Dömörkapu által határolt
terület)
A kerti zöldhulladékot zsákokban illetve darabolva szállítja
el a VSZ Zrt. A zsákokba helyezhetõk: lomb, fa és bokor nyese-

dék, nyírt fû, gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket
darabolva (maximum 1 m
hosszig), összekötve helyezzék
a zsákok mellé.
A késve kihelyezett zöldhulladékot nem áll módjukban
elszállítani. Amennyiben a
munkatársaik a zöldhulladékos
zsákokban háztartási-, vagy
egyéb hulladékot találnak, azt
nem szállítják el. A kerti zöldhulladék ingyenesen bevihetõ
a VSZ Zrt. hulladékudvarába,
melyrõl bõvebben a szemétszállítási számla mellé csatolt
Hulladék Híradóból tájékozódhatnak.
További információk:
www.vszzrt.hu, (26) 501-026

A polgármester

naplója
Október 31. (péntek)
08.30 Csak Egy Mozi Kft.
ügyvezetõjével egyeztetés
09.00 Szentendrei Városfejlesztési Kulturális Kht.
ügyvezetõjével megbeszélés
12.00 KMRFT ülése

November 3. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Kistérségi vezetõkkel
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Városfejlesztési Kulturális Kht. ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 Adventi programokkal
kapcsolatos egyeztetés
18.00 IVS megbeszélés

November 4. (kedd)
10.00 Baptista Egyházzal
egyeztetés a közösségi ház
ügyében
13.00 Pro Szentendre Kft.
tulajdonosi bizottság ülése
17.00 Szentendréért Közalapítvány Kuratóriumi Ülés

November 5. (szerda)
16.00 Dera Tv M0 híd átadásának hatásairól kerekasztal
beszélgetés

November 6.
(csütörtök)
08.30 Országgyûlési képviselõvel egyeztetés városi
ügyekben
10.00 Agglomerációs települések közbiztonsági megbeszélése
10.30 Európai Ifjúsági Zenei
Fesztivál elõkészítõ megbeszélése
11.30 Törley Kft. igazgatójával megbeszélés a Szentendrei Nyár szponzorációjáról
15.30 Szlovén delegáció
fogadása a Díszteremben
18.00 „Városháza házhoz jön“
a Határcsárdában
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INGATLANCSERE ÉS REKLÁMSTRATÉGIA

KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (2. rész)

Közlekedés, köztisztaság, fejlesztések
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 Kun Csabát, a szentendrei 2. számú
választókörzet képviselõjét kérdeztük az elmúlt félidõ fejleményeirõl, eredményeirõl és a második félidõ terveirõl.
Legközelebb Dicsõ Zoltánnak, a 3. számú választókörzet képviselõjének tesszük fel a kérdést.

Kun Csaba
„Az elmúlt kétéves idõszakban
sok pályázati sikert könyvelhettünk el, és megannyi önkormányzati beruházás kezdõdött
el, illetve fejezõdött be körzetemben, a belváros déli szektorában és a Kõzúzó utcáig terjedõ területen. A közutak,
járdák és közterületek tekintetében is eseménydús két évet
tudhatunk magunk mögött.
Árvízi vis maior keretbõl újult
meg a Paprikabíró utca, a
Kossuth Lajos utca és a Pannónia utca burkolata, valamint a
Duna-korzó déli része. Ezzel
összefüggésben sikerült rendbe tenni a környezõ mellékutcákat, például a Fürdõ utca
egy részét, a Kertész utcát és a
Lövész utcát. A Pannónia utcában önkormányzati forrásból
újult meg a járda, ezt a munkát
jövõre szándékozunk folytatni.
Szeretnénk valamennyi belvárosi földes utcát a ciklus
végéig szilárd burkolattal ellátni. Megoldottuk a Céh utca
vízelvezetését: esõvízgyûjtõ
csatornát alakítottunk ki a
Bükkös-patak irányába.
ÚJ PARKOLÁSI REND
Tavaly vezettük be az új belvárosi parkolási rendet, amely
végül a technikai feltételek teljes kiépítése után idén élesedett. A körzeten belül jelentõs részt tesz ki a kiemelt
övezet, hiszen a Duna-korzó, a
Jókai utca, a Kucsera Ferenc
utca és a Péter-Pál utca és is
ide tartozik. A parkolással
összefüggésben pollereket,
azaz a szabálytalan parkolást
gátló oszlopokat helyezett ki a
városüzemeltetési feladatokkal megbízott Városi Szolgáltató Zrt. a Római sánc közben
a Petzelt József Szakképzõ

Iskola elõtt, a Bükkös-patak
két oldalán, a Vuk Karadzsics
téren és a Pest Megyei Könyvtár elõtt. Az elsõként kihelyezett, Bajcsy-Zsilinszky utcai
pollerek nagyon kedvezõ fogadtatásra találtak, s az újaknak is nagy hasznát veszik majd
a gyalogosok. Folyamatosan
zajlik a közúti hibák javítása, a
hiányos KRESZ-táblák pótlása
és a balesetveszélyes helyek
felderítése. A Városi Szolgáltató hamarosan újrafesti a parkolást segítõ burkolati jeleket.
Reméljük, hogy a kezdeti
nehézségek után a területen
parkolóknak és az itt élõknek
pozitív élményeik lesznek a jól
mûködõ rendszerrõl.
PÁLYÁZATOK FELÚJÍTÁSRA,
FEJLESZTÉSRE
Két óriáspályázat is érinti a
belvárosi körzetet: az óváros
rehabilitációjáról szóló anyag
1,6 milliárd, míg az egészségház felújításáról és bõvítésérõl szóló mintegy 880
millió forintot céloz meg. Nagy
dolog lesz, ha a nyertes tervpályázat alapján megújulhat a
Duna-korzó. Egy kisebb pályázat a gát megerõsítését célozza, a nagyobb volumenû fejlesztésre, a mobil gát kialakítására viszont újabb pályázati forrásokat keresünk. Sikeres
pályázaton 3 millió forintot
nyertünk a HÉV-végállomáson
lévõ gyalogos aluljáró felújítására. Kiírtuk hasznosítási
pályázatra a Görög kancsó
étterem melletti nagy értékû
ingatlant, de mivel jelentkezõ
nem volt, valószínûleg önkormányzati forrásból kell azt
megújítani. A Bercsényi utca
4. szám alatti épületet 90 millió forintból újítja fel az önkormányzat. Az alsó szinten
vendéglátóegység és üzlet lesz,
a felsõ szinten magas színvonalú lakások, amelyeket ezután
már nem szociális, hanem piaci
alapon kívánunk bérbe adni. Az
itt lévõ, háromszor is sikertelenül pályáztatott nyilvános
illemhely megnyitása nem
szerepel a tervek között, ez a
terület másként kerül hasznosításra. Marad azonban öt
belvárosi alternatíva: a Paprikabíró utcai és a Teátrumparkolóban lévõ WC, a templomdombi és a HÉV-végállomáson, valamint a piactérnél

mûködõ illemhely. Ez utóbbinál
szeretnénk elérni, hogy ne csak
piaci napokon, hanem mindennap legyen nyitva.
Beadtunk egy pályázatot a
Duna-korzón lévõ Köszöntõszobornak, Farkas Ádám alkotásának renoválására. Nyertesnek nyilvánították a játszóterek felújítására szóló pályázatunkat, a hét játszótér közül
a Postás-strandon lévõ játszótér esik a körzetbe. Átadásra került az új Duna-gáton futó
kerékpárút, ezzel egy idõben
sorompóval akadályoztuk meg,
hogy illetéktelen autósok lejussanak a Postás-strandra,
mivel szeretnénk, ha ez a hatalmas zöldfelület továbbra is
kiemelt városi célokat szolgálna. Tisztában vagyunk vele,
hogy a Rózsakert lakóinak sok
bosszúságot okoznak a nyári
szabadtéri
rendezvények.
Ügyelünk arra, hogy csak korlátozott számú rendezvényt
tartsanak a Postás-strandon,
és az ezek során használt hangforrások a Duna felé sugározzanak, így csökkentve a
környék zajterhelését.
PIAC ÉS KÖZTISZTASÁG
Körzetemhez tartozik egy
állandó konfliktusforrás, a
piac. Bár a heti két alkalommal
zajló esemény nagy forgalmat
és sok hulladékot generál a
környéken, a piacnak nagy
hagyománya van, és a város
lakosai nagyon igénylik. Mivel
jelenleg nincs más terület,
ahová át lehetne helyezni,
egyelõre marad a helyén, de ha
a majdan kiépülõ intermodális
csomópontban megvalósul a
kistérségi piac, esetleg ott
találhat másik helyet.
Gondot okoz a belvárosban a
köztisztaság kérdése. Pozitív
változások történtek ugyan ez
ügyben, de még mindig sok
olyan vállalkozó és magánszemély van, aki közterületi
szemetesben helyezi el a kommunális hulladékot, nem beszélve a szelektív hulladékgyûjtõk fegyelmezetlen használatáról. Ezt, valamint a szabálytalan parkolást és a rongálásokat is visszaszorítani
reméljük a térfigyelõ kamerás
rendszer telepítésétõl, amely
közel 50 millió forintba kerül.
A kamerákból a HÉV-végállomás környékére és a Püspök-

major-lakótelepre is jutna. Jelenleg országgyûlési döntésre
várunk, hogy a rendõrség mellett a közterület-felügyelet is
végezhessen megfigyelõ tevékenységet.
Változások történtek a ciklus
elsõ félidejében a zajrendeletben: a testület úgy ítélte meg,
hogy a vendéglátó helyek idõbeli korlátozásával tudja leghatékonyabban visszaszorítani
a nem kívánt zajterhelést. A
helybéli vállalkozókkal kitûnõ
a viszony, a Dumtsa Jenõ utcai
boltosok és kereskedõk pozitívan élik meg a sétálóutcává
alakítást, és partnerek a környezet élhetõbbé tételében. A
képviselõ-testület szeptember
9-i ülésén módosította a közterület-használat díjait: aki
dobogót helyez ki a közterületre, a normál díjazásnál olcsóbban jut hozzá a közterülethasználati joghoz. Ezzel is
szeretnénk motiválni a boltosokat, hogy segítsék szebbé,
rendezettebbé tenni az utcaképet. Nekik is szólt a Virágos
Belvárosért pályázat, amelyet
idén tavasszal Tolonics Gyula
képviselõtársammal együtt
hirdettem meg.
KÖZLEKEDÉS
Folyamatban van a forgalmi
rend felülvizsgálata. Eközben
15 millió forintos pályázatot
nyertünk, amelybõl lámpás
gyalogátkelõ épül a 11-es fõút
Bükkös-parti csomópontjához.
Külön pályázati forrásból szeretnénk biztosítani a kihajtás
lehetõségét is a Bajcsy-Zsilinszky utca felõl a 11-es fõútra. Ez lehetõvé tenné a
Bajcsy-Zsilinszky utca forgalmi irányának megfordítását, az
idén tavaszi forgalmirend-változásnak megfelelõen. Szintén
a közlekedést érintõ kérdés a
Duna-korzó
buszforgalma.
Hosszú idõ után visszaállt itt a
buszközlekedés, de az egyirányúsítás miatt csak észak
felé közlekednek a Volánbusz
járatai. Az egyirányú forgalomnak köszönhetõen jelentõsen
csökkent a korzó átmenõ forgalma. Bár az itt lakóknak
bosszúságot okoz, hogy az
egyirányú közlekedés miatt
sokszor körbe kell autózni, a
forgalmi rend felülvizsgálata
remélhetõleg erre is megoldást
ad majd.

Szeptember 9-én megállapodtunk a megyével egy ingatlancserében: a megyei önkormányzat megkapta a Földhivatal Kossuth utcai, régi
épületét, és felújításba kezd,
hogy a megyei múzeum odaköltözhessen, a város pedig cserébe hozzájutott a Café Rodin
épületéhez és a Castrum területén két értékes ingatlanhoz. Ez utóbbiakban olyan
szállodát szeretnénk építeni,
amely a konferenciaturizmust
segítené, és egyedülálló turisztikai élményt nyújtana. Fontos
lenne még, hogy a belvárosban
egységes tájékoztató táblás
rendszer alakuljon ki. Ezzel
összefüggésben formálódik a
városi reklámstratégia, amelyben szabályozni kívánjuk, hogyan lehet közterületen reklámozni, és hogyan tudjuk a legjobban hasznosítani az önkormányzati tulajdonban lévõ,
hirdetésre alkalmas felületeket. Folytatni kívánjuk a
belvárosi légkábelek föld alá
helyezését, és folyamatosan
egyeztetünk a DMRV Rt.-vel,
hogy zökkenõmentes legyen a
bûzelzárók és a csatornák karbantartása.
ÚJ CSOMÓPONT
A tervezett intermodális csomópontban a lakosságot kiszolgáló egészségügyi, hivatali
ügyfélszolgálati, illetve okmányirodai funkciók koncentrálását tervezzük, ily módon új
városközpontot kialakítva, ám
ez óriási forrásigénnyel jár, és
megvalósítása nagymértékben
függ a pályázatok sikerétõl,
valamint a magánbefektetõk és
az ingatlantulajdonosok szándékától. Új hipermarket épül a
Volánbusz egykori telephelyén,
a HÉV-végállomástól délre a
11-es fõút mellett, amely a lakosokat emelt szinten szolgálja ki, és remélhetõleg fokozza
az árversenyt, így olcsóbbá
téve a termékeket. Megalakult
a Sportcélú Gazdasági Társaság, amely két nagy értékû
sportingatlanunk – az izbégi és
a Kõzúzó utcai sportpálya –
közül ez utóbbin sportcsarnok
építését tûzte ki célul. Szándékaink szerint a ciklus végéig
komoly fejlesztés kezdõdik itt.
Bízom benne, hogy e terjedelmes felsorolásba minden
lényeges eredmény belefért, s
természetesen továbbra is
várok minden építõ javaslatot
a fogadóórámon, vagy a
www.szentendre.hu honlapon
található elérhetõségeimen.”
Lejegyezte:
Bokor Tamás
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KÖZLEKEDÉS
Sokkoló táblák

Október 16-án, csütörtökön
helyezte ki a közútkezelõ a
rendõrség megbízásából a Dobogókõi útra azokat az elrettentõ táblákat, amelyek a
motoros balesetekre hívják fel
a figyelmet. Az említett útsza-

rendõrségi akció. Az egyenruhások a megszokottól eltérõen ezúttal nem az autósokra koncentrálnak, hanem a
gyalogosok figyelmét hívják
majd fel a szabálytalan átkelés
veszélyire és a szabálykövetés
fontosságára. Hazánkban a
kerékpárosok által okozott
személyi sérüléses közlekedési
balesetek aránya az összbaleseti számokhoz viszonyítva
kiemelkedõen magas, 10%-os.
Ennek csökkentése érdekében
az akció keretében a rendõrök
különösen figyelnek a szabálytalanul, illetve nem megfelelõen felszerelt kerékpárral
közlekedõkre.
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idõszakban olyan baleset,
amelynek gyermek lett volna
a részese. Szintén befejezõdött „az iskola rendõre” címû
akció szóróanyagainak kihordása az iskolákba: a körzeti
megbízottak különbözõ iskolai alkalmak során megjelennek az oktatási intézményekben, és ismeretterjesztõ elõadásokat tartanak.

BÛNÜGYEK
Marihuána a Kõhegynél
Ebben az évben már a harmadik
marihuána-ültetvényt számolták fel a kistérségben
október elején. Legutóbb lakossági bejelentés alapján a
Kõhegy tövében talált a
rendõrség egy csaknem száztöves telepítvényt, amelynek
„gondozóját” kézre is kerítették, így elmondható: a Szentendrei-sziget és Izbég után
újabb félreesõ területen füleltek le kábítószer-termesztõt a
térségben.
Betörés az iskolában

kaszon mindkét irányban három-három, egymás közelében
lévõ négyzetméternyi transzparens emlékeztet rá: a felelõtlenség és a gyorshajtás akár
végzetes is lehet, fõként a két
keréken közlekedõk számára.
Zebrák és biciklisták
Október 1-jén kezdõdött és
november végéig tart a gyalogos átkelõhelyek környezetét
és a kerékpárral közlekedõk
fokozott ellenõrzését célzó

Iskolakezdés: nem történt
gyermekbaleset
Befejezõdött a Szentendrei
Rendõrkapitányság iskolakezdési akciója, amelynek során
a rendõrök tájékoztatták a szülõket, a diákokat és a pedagógusokat a közbiztonsággal és
közrendvédelemmel kapcsolatos ismeretekrõl. A szeptember 1. és 31. között zajlott
akció sikeres volt, ugyanis sem
idén, sem öt évre visszamenõleg nem történt az érintett

Egy hónapon belül másodszor
törtek be az Izbégi Általános
Iskolába október 13-án éjjel.
Az elkövetõk számítógépes
alkatrészeket, valamint készpénzt vittek magukkal, a kár
több százezer forint. A
Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya nyomozást folytat az ügyben.
Régi sérelem és késelés
Csaknem tragédiába torkollott
egy négyfõs baráti társaság
mulatozása október 13-án
Szentendrén. A feltehetõen
ittas állapotú Sz. J. egy több
évtizedes sérelem miatt hirtelen felindulásból gyomortájékon szúrta M. J.-t. A sérültet mentõvel kórházba szállították, ahol sikerült stabilizál-

VÉRADÁS november 5-én, szerdán
A Magyar Vöröskereszt Szentendre Területi Szervezete véradást tart Szentendrén a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.), november 5-én,
szerdán 9.00–18.00 óráig.
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen
részt véradó napunkon, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az
életmentõ, pótolhatatlan vér.
Kérjük Önt, hogy a véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

ni az állapotát. A tettest
õrizetbe vették.
Kirándulások
és gépkocsifeltörések
Az indián nyár beköszöntével
még mindig tart a kirándulószezon, s vele sajnos a gépkocsifeltörések is. Értéket ne
hagyjunk az autóban, de
legalábbis ne jól látható
helyen, mert könnyen a tolvajok áldozatává válhatunk!
Ügyelnek
a hajléktalanokra
A hamarosan beálló téli idõjárás fokozottan fenyegeti a
hajléktalan személyeket. Az
Országos Rendõr-Fõkapitányság komplex intézkedéscsomagot adott ki valamennyi
rendõrkapitányságnak, amelynek célja, hogy a rendõrök alaposabban odafigyeljenek a
fedél nélküliekre. Reményeik
szerint az intenzívebb ellenõrzésekkel csökkenthetõk
a fagyhalállal, a fagyási sérülésekkel járó esetek, valamint a hajléktalanok által,
illetve az õ sérelmükre elkövetett bûncselekmények.

Ember és
autó a vízben
Dunába esett gépjármû
okozott
munkát
a
Szentendrei
Hivatásos
Tûzoltóságnak október 19én, vasárnap. A déli órákban a határcsárdai kompról hajtott a vízbe teljes
lendülettel egy automataváltós Suzuki, miközben a
parthoz érkezés után megkísérelte elhagyni a fedélzetet. A vezetõ vélhetõen
figyelmetlenségbõl rossz
menetirányba kapcsolt,
ezért a biztonsági láncot
átszakítva a vízben landolt. A kompon dolgozó
személyzet azonnal a nõ
segítségére sietett, így az
ijedségen kívül sérülés
nélkül megúszta az esetet.
Az autót a szentendrei
tûzoltók húzták ki a Dunából a Fõvárosi Tûzoltóság mentõhajójának
közremûködésével. A kistérségben az elmúlt csaknem két évtizedben nem
történt hasonló eset.

Személycsere a rendõrségen
Szabó Pál fõhadnagy, aki eddig
a Szentendrei Rendõrkapitányság sajtóreferenseként
látta el feladatát, október 1jei hatállyal a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Dunakeszi Autópálya Õrsének parancsnoka lett. A sajtóreferensi munkakörbe utódjául
Turi-Kovács Áron hadnagyot
nevezték ki.
A híreket szolgáltatta:
Turi-Kovács Áron hadnagy,
a Szentendrei
Rendõrkapitányság
sajtóreferense
Szerkesztette: Bokor Tamás

GRIMALDI
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

ADVENTI FELHÍVÁS
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.

6 hagyományõrzés
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

A kender útján
Néphagyományõrzõ óvónõk találkozója a Skanzenben
ideg szél fúj. A Skanzen
bejáratánál várakozók
fázósan húzzák össze
magukon a kabátot. Néha
elhangzik egy-egy vidám évõdés, aztán halk nevetés, pajkos összekacsintás a válasz.
Majd a csoport a vezetõt követve megindul a „kender
útján”. A kenderföldön népviseletbe öltözött fiatalasszony
várja az érkezõket, kötényében
kendermag, vetésre készen.
A földön fából és textilbõl
készült „járóka”, benne rongybaba hivatott szemléltetni
a régiek mindennapi életét, a
dolgos asszonyok és a kisgyermekek hétköznapjait. Mindenki
vesz magához néhány szem
kendermagot, és így indul
tovább megismerni a kender
útját, a feldolgozás fáradtságos munkáját, amely a nyûvés,
áztatás, tilolás, gerebenezés
után eljut a fonóba, ahol végre
megpihenhet a test, megnyílhat a lélek, utat engedve a
jókedvnek, vidámságnak, pajkosságnak, ahol a fürge ujjak
munkáját gyönyörû dallamok,
régi népmesék segítik.
A kenderút utolsó állomása a
Kisbodaki pajtában megálmodott fonóba visz, ahol igazi
korabeli hangulat fogadja az
érkezõket. A csûr színültig tele:
minden talpalatnyi helyen állnak, minden padon, lócán ülnek. Közel háromszázan érkeztek most ide: fiatal és sokat
tapasztalt óvónõk, óvópedagógusok õk, akik a néphagyományok éltetésén és életben
tartásán fáradoznak. Tanulni
és töltõdni jöttek most össze
határon innen és túlról, Erdélybõl, a Délvidékrõl. Min-

H

denhol mosolygós arcok, gyönyörû nótaszó; kezdetét veszi
a Néphagyományõrzõ Óvónõk
Egyesületének ötödik, Teréznapi országos találkozója. A
találkozó szervezõje és lebonyolítója a Szentendre városában mûködõ SZÓNÉK, a
Szentendrei Óvónõk Néphagyomány Éltetõ Közössége,
amelynek vezetõje Papp Kornélia, aki az egyesület kuratóriumának tagja is egyben,
nyugdíjas óvónõ, a Skanzen
külsõ munkatársa, a néphagyomány-éltetés elhivatott és jól
ismert szakértõje.
– Rengetegen jöttek ma itt
össze. Mióta tartanak rendszeres találkozókat Szentendrén, és miért éppen Teréz
napján?
– Valóban nagyon sokan
vagyunk, de lehettünk volna
még többen is: annyi volt az
érdeklõdõ, hogy a késõn jelentkezõk közül többeket vissza
kellett mondanunk. A Néphagyomány Õrzõ Óvópedagógusok Egyesülete már tíz éve
mûködik. Mi, szentendrei
óvónõk az 1991-ben alapított
SZÓNÉK keretein belül immár
nyolc éve veszünk részt a
munkában, öt éve pedig rendszeresen mi szervezzük a szentendrei országos találkozót.
Mivel az elsõ alkalom Teréz
napra esett, így Brunszwik
Terézre, a kisdedóvás alapítójára emlékezve azóta minden évben Teréz-nap hetében
tartjuk meg az õszi összejövetelünket. Igyekszünk témáinkat az õszhöz kapcsolni.
Idén a kender a téma, ami köré
csoportosul ma minden: a

mesemondás, a játékbemutató, az énektanulás, az elméleti oktatás, a kézmûves
foglalkozások, a ruhakészítõk,
sõt még az ebéd is. A déli
elemózsiát ugyanis textilbatyuba csomagolva fogyasztjuk el, mintha csak a kenderföldön lennénk.

– Mire hivatott ez a találkozó?
– Szeretnénk, ha a népi kultúra
értékei, a régi hagyományok
nemcsak fennmaradnának,
hanem a gyakorlatban való
bemutatásukkal, elsajátításukkal, az óvodai foglakozásokba való integrálásukkal
tovább is éltethetnénk õket.
Ezt szolgálja a program koncepciója is. Célunk a résztvevõkkel megismertetni a néphagyományokban rejlõ lehetõségeket, hisz a népi kultúrában rengeteg a humor, a
derû, a természetesség. Ezért
is hívtuk meg a fonóbeli hangulat megidézésére Navratil
Andreát, akit bizonyára sokan
ismernek gyönyörû népmese-

Hagyományõrzõ bolt nyílt
Szeptember 21-én bensõséges ünnepléssel nyílt meg a Gõzhajó utcában
a „kis sziget”, az IKERTÁLTOS magyar
hagyományõrzõ bolt. Az ünnepélyes
megnyitón közel ötvenen vettek részt,
közremûködött L. Kecskés András lantmûvész.
Az ízlésesen berendezett üzlet egyöntetû tetszést váltott ki a megjelentek
körében, ahol nemzetünk történelmével, hagyományaival kapcsolatos
könyvek, ékszerek, használati tárgyak
kaphatók.
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mondásáról és csodálatos
énekelõadásairól. És ezért is
mutatták be a közös népi játék
örömét a Bimbó utcai óvodások.
– A játéknak valóban nagy
sikere volt a hallgatóság
körében. Mi a népi játék szerepe ma a hagyományéltetõ
óvodai oktatásban?
– Kodály szavait idézve: „Amit
csak hall a gyermek, könnyen
elfelejti, amit lát, már inkább
megjegyzi. De amiben õ maga
is tevékenyen részt vesz, az

bizonyosan bevésõdik az
emlékezetébe”. A dalok, mondókák régen a mindennapi élet
részei voltak, természetes
módon tartoztak hozzá mind
az ünnepek, mind a hétköznapok világához. Ma a játék
révén, a tevékenységek felidézésével épülnek be a hagyományok a gyerekek világába. Hisz például az itt bemutatott közismert gyermekmondóka, a „Zsipp-zsupp kenderzsup” köré varázsolt játékfüzér egyrészt a dalocska
gyökerét és értelmét is megmutatja, másrészt az óvónõkkel való közös játék a
helyzetek megélésével, élményszerûvé tételével nagyon
nagy élményt is nyújt a
gyerekeknek.
– Hogyan próbálják az óvónõket képezni ez irányban,
hiszen egy-egy ilyen játékfüzér összeállításához komoly hagyományismeretre is
szükség van?
– Egyrészt ezért is hívtuk életre ezeket a „továbbképzéseket”, ahol neves szakemberek közvetítésével juthatnak hozzá az óvópedagógusok
a szükséges ismeretekhez.
Alkalmainkon mindig az adott
témakörben az elméleti tudás,
a néprajzi ismeret megszerzése az elsõ. Ezt követi a már
említett játékbemutató, hogy
a résztvevõk „élõben” is lássák
a közös játékot, az óvónõk

szerepét a gyerekek játékában. Tapasztalatom szerint a
minta, a példa bemutatása
rendkívül fontos, meghatározó elem. Végül a témákhoz
kézmûveskedés is tartozik.
Idén a kenderhez, a textilhez
kapcsolódóan kendermagbaba, kenderkócbaba készítése,
textilfestés természetes anyagokkal, szappanfõzés, szövés,
fonás, kötélverés a „tananyag”.
Másrészt kiadtunk egy könyvet Szájról szájra, kézrõl kézre
címmel, ami már két kötetre
bõvült, és többedik kiadását
éri meg, bizonyítva, hogy a
néphagyományok éltetésére
igenis van igény. A könyvben
a SZÓNÉK gyermekjáték gyûjtéseit, játékfûzéseket szerkesztettem egybe, ami az óvodai hagyományéltetés gyakorlatához nyújt segítséget. Ezek
a kötetek a feledésbe merülõ,
a pedagógiai gyakorlatból
hiányzó népi kultúrát igyekeznek az óvodás gyermek
életkori sajátosságaihoz igazítva, játékosan életre kelteni.
– Hamarosan véget ér a
találkozó. Hogyan tovább?
Merre szeretnének a hagyományõrzés terén továbblépni?
– Nagyon fontosnak tartom,
hogy minél több leendõ és már
gyakorló fiatal óvónõt tudjunk
megnyerni, akik elhivatott
követei lehetnek a népi kultúra közvetítésének. Az egyesület is ez irányban tevékenykedik, végzi a nevelõmunkát. Remélem továbbá,
hogy a mostani szentendrei
találkozónak is megy a híre,
és minél több fiatal munkatársunk érez majd kedvet a
néphagyományok megismerésére és annak a mindennapi
óvodai munkában való alkalmazására. Szerencsére ehhez
a Skanzen is együttmûködõ
partner, hisz nemcsak autentikus helyszínt ad a továbbképzéseinknek, hanem a tavaly elindított, a Néphagyomány-éltetés az óvodában
akkreditált képzése révén még
több képzett óvónõt von majd
be az oktatásba.
Az egyesület következõ, kétnapos vidám alkalma pedig
tavasszal Cegléden lesz, ahol
a megszokott „nappali” programokon túl az esti mesejátszás, vagy a táncház is tovább
építi, kovácsolja majd ezt az
egyre növekvõ létszámú, elhivatott csapatot, akik a jövõ
nemzedék minõségi nevelését
tartják a kezükben.
Kolos Emõke

emléktáblák 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Szentendre a festõk a városa.
A világszerte ismertté vált
szlogen ma már persze így nem
állja meg a helyét, de mindenképpen utal a húszas évektõl a hetvenes évek elejéig terjedõ fél évszázadra, amikor
nemcsak a mûvésztelep õsfás
kertjében, de szerte a városban is megszokott látvány
volt, fõleg nyaranta, a háromlábú tábori állványa mögött
álló mûvész. A természet utáni
festés ugyan „kiment már a
divatból”, s a festõk mellett
azóta szép számmal élnek szobrászok, iparmûvészek is Szentendrén, a „festõk városa” kifejezés makacsul tartja magát.
De mit is talál az ide látogató
a szentendrei festészet emlékeibõl? Találja a Ferenczy
Múzeumot és a hozzá tartozó,
ún. kismúzeumokat, azaz öt
állandó kiállítóhelyet: Barcsay
Jenõ, Czóbel Béla és kisebb
részben Modok Mária, Vajda
Lajos, Kmetty János (és az
épület pincerészében a szobrász Kerényi Jenõvel), valamint Anna Margit és Ámos

Szentendre a festõk a városa
Imre mûveibõl vett kisebbnagyobb válogatást. Ez a kínálat bõvül évrõl évre az
idõszaki kiállításokkal a MûvészetMalomban, a fõtéri Képtárban, a Skanzen Galériában,
a Mûvésztelepi Galériában, a
városban mûködõ magángalériákban és egyéb civil
szervezésû, alkalmi kiállítóhelyeken.
Az állandó és idõszaki kiállítások mellett egy régóta jól
bevált, mindenkihez szóló és
nagyon hatékony gyakorlat
folytatására, további emléktáblák elhelyezésére szeretném
felhívni a figyelmet a város festészeti múltjának ápolása, reklámozása, a mûvészek nyilvános megbecsülése és népszerûsítése érdekében. Más
élményt ad olvasni arról, hogy
melyik városban és utcában
lakott valamelyik festõ, és más
megállni a háza elõtt, vagy jó
esetben betérni egykor volt
mûtermébe. Ezekben az esetek-

Izbég emlékezett
eles évként tartja számon
a 2008-a évet az izbégi
római katolikus egyházközség. Szentendre máig külön néven ismert városrészén,
Izbégen a török hódoltság
megszûnte után szerbek települtek meg, akik éppen kettõszázhetven éve, 1738-ban
már templomot is emeltek. A
Szent Lélek eljövetelének tiszteletére felszentelt templomban aztán századokon át
az ortodox (pravoszláv) liturgia szerint zajlott a hívek lelki
gondozása. A XX. század elejére azonban az itt élõ szerb
lakók száma jelentõsen megfogyatkozott. A közben itt
otthont talált nagyszámú
római katolikusok számára –
akik régóta szerettek volna
saját templomot – felmerült a
lehetõség, hogy megvegyék az
elhagyott templomot. Hivatalosan erre 1948 januárjában
került sor.
A tulajdonos- és hitváltás után
az egyházközség a templom
számára patrónust keresett.
Végül e tisztre a város névadóját, András apostolt választották. Még az év október
24-én a Szent András templomot jeles személy, Mindszenty
József hercegprímás áldotta
meg. Tudomásunk szerint ez

J
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volt a bíboros úr utolsó nyilvános szereplése. A templom
plébánosa, Fajcsák Tibor atya
úgy vélte, hogy e jeles eseménynek az utókor számára is
látható emléket kell állítani.
A készülõdésrõl már hetek óta
tudtak a hívek. Elsõként az
tûnt fel, hogy hiányzik az a
két nagy csillár, amelyek még
a szerb templomból maradtak
itt. Megtudtuk, hogy azok avatott mesterekhez kerültek felújításra.
Október 25-én, szombaton
este hat órakor a zsúfolásig
megtelt templomban aztán
megkezdõdött az emlékezés.
Tibor atya a szentmisén most
nem a liturgikus beszédét
mondta el, hanem felidézte a
templom történetét, majd
bemutatta a restaurálásról
hazatért két gyönyörû csillárt.
Az atyától megtudhattuk,
hogy az ólomkristály kis üvegvirágokat Belgiumból kellett
hozatni, és a csillárok 22 kilót
nyomnak. Majd emlékeztetett
rá, hogy a templom, az Isten
háza a mennyország elõszobája, és az itt felgyúló égi fény
az örök fényességre figyelmeztet bennünket. Ezután az
atya megáldotta az új csillárokat. Késõbb felhívta a
figyelmünket a miseasztalon

ben valami megfejthetetlen
személyes kapocs jön létre,
szellemi-érzelmi élményben részesülünk. Ha nincsenek megjelölve és nem állítanak meg
ezek a neves épületek, elmegyünk mellettük, és szegényebbek maradunk.
Szentendre az elmúlt ötven év
alatt mindössze hat emléktáblával állított emléket egykor volt festõinek: Ferenczy
Károlynak 1959-ben, állandó
szentendrei tartózkodása elsõ
évének hetvenedik évfordulóján az Alkotmány u. 1. szám
alatt; Boromisza Tibornak
1964-ben, a Duna-korzó – Lázár
cár tér sarkán álló egykori
lakóháza, a késõbbi „Boromisza-emlékszoba” falán;
Czóbel Bélának és Modok
Máriának a hetvenes évek
végén, a város által elbontott
házuk helyén, a mai Czóbel
parkban a fû között rejtõzködõ,
alig észrevehetõ és olvasható
kis márványtáblán; Bánáti

Sverák Józsefnek a Szentendrei
Festõk Társasága megalapításának hetvenedik évfordulóján, 1998-ban a Rákóczi
iskola falán, ahol sokáig rajztanárként dolgozott; Barcsay
Jenõnek 2003-ban, halála
tizenötödik évfordulóján Zenta
utcai házán; Szánthó Imrének
halála tizedik évfordulóján,
2008-ban szamárhegyi mûteremházán. E szerény névsor
még két képzõmûvészeti vonatkozású emléktáblával gyarapítható. Az egyiket 1971-ben
a szentendrei ikonfestõk emlékére Szánthó Imre helyezte
el saját mûteremháza Bartók
Béla utcai oldalán, a másik
emléktáblát Matyófalvi Matyó
Gábor szobrászmûvész lakóházán állították batátai, vajdás
mûvésztársai halálának egyéves évfordulóján, 1998-ban.
(Ha véletlenül kifelejtettem
valakit, a kiegészítést mindannyiunk nevében köszönettel
veszem).

Úgy érzem, hogy a városnak, s
benne a képzõmûvészet-közeli
intézményeknek és civil szervezõdéseknek, magánszemélyeknek és galériáknak közös
feladatunk, erkölcsi kötelességünk, hogy további emléktáblák kihelyezésével demonstráljuk azt az óriási
szellemi értéket, amit a mûvészek ennek a kisvárosnak
befogadó oltalmában, alkotásra serkentõ kisugárzásában
hagytak az utókorra. Ezért
azzal a javaslattal és felhívással fordulok minden érintetthez és a felvetésemmel egyetértõkhöz, hogy még ebben az
évben, születésük századik
évfordulóján Vajda Lajos
(1908-1941) és Korniss Dezsõ
(1908-1984) kapjon emléktáblát Szentendrén. Mindkettõjük életmûvébe mélyen és
nagy megtermékenyítõ erõvel
épült be a város aurája, képi
világa. Errõl és a megjelölendõ
épületekrõl egy közeli lapszámban bõvebben is lesz szó.
Török Katalin

és a szobrok alatt elhelyezett
szép, új hímzett óarany terítõkre, amelyeket az évek óta
az otthonához kötött 80 éves
Babinecz néni készített.
A mise után a kertben a hívõk
körülállták a templom bejárati
ajtaját, majd az ajtó mellett
letakart emléktáblát az atya
leleplezte. A jelenlévõk elõtt
feltûnt egy nagy, fényes márványtábla, rajta az izbégi hívek
és az egyházközség hálájának
szavai:

Tisztelettel adózunk
a mártír
Mindszenty József
bíboros és hercegprímás
emlékének,
hitünk, egyházunk
és nemzetünk
megmentõjének,
aki az akkor 210 éves izbégi
templomot 60 évvel ezelõtt
újraáldotta
Izbégi Szent András
Egyházközség hívei
2008. X. 22.

Az emléktábla leleplezése után
felcsendült „a magyarok himnusza”, a Boldogasszony
anyánk kezdetû egyházi ének,
majd az atya az emléktábla
állításának emlékére a mellékelt színes képeslappal
ajándékozta meg a híveket. És

figyelmeztette õket arra, hogy
másnap újra vár mindenkit a
délelõtti misét követõ áldomásra. Vasárnap a tíz órás
misén újra zsúfolásig megtelt
a templom. Az itt megjelentek
is megismerhették a templom
és a csillárok történetét, és
megcsodálhatták az óarany
terítõket. A misén ifjú Borsódy
László trombitamûvész kíséretében hangzottak fel az énekek. Majd az ekkor megjelent
hívek is körbeállták és megcsodálták a már leleplezett
emléktáblát. A kertben az asztalokra kirakott finom sütemények elfogyasztása után mindenki kortyolhatott egy kis
pohárral a forralt borból.
A vasárnapi emlékezés külön
eseménye volt, hogy beszélhettem Valentin Erzsébettel,
aki 1948-ban tizennégy éve-

sen köszöntötte a templom
áldására érkezõ Mindszenty
Józsefet. Az esemény életre
szóló élmény volt a kislány
számára. Még most is szó
szerint fel tudta idézni azokat
a köszöntõ szavakat, amelyeket tanárnõje, Kovács Róza,
az Izbégi Általános Iskola
igazgatója tanított be vele:
„Õmagasságos fõtisztelendõ
bíboros, hercegprímás úr! Itt
állok a templom ajtójában és
szívem, szám elfogódottan keresi a mondatokat, mellyel
mindnyájunk érzését tolmácsolni akarom”.
Megható, méltó és szép nap
volt. Szentendre gazdagabb
lett egy emléktáblával és egy
megõrzésre méltó esemény
adataival.
Pethõ Németh Erika
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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

A mi mindennapi HÉV-ünk
A hosszú évtizedek során sokak életének szerves részévé vált a HÉV. Munkába
menet vagy munkából jövet mindig ugyanabba a kocsiba szálltak, hogy bekapcsolódjanak abba az utazó társaságba, amelynek tagjaival - kevés kivétellel - a HÉV-en
kívül soha sem találkoztak. Kivételek pedig voltak, ugyanis a HÉV-en barátságok és
szerelmek is szövõdtek. És hát kifogyhatatlanok voltak a HÉV-vel kapcsolatos
történetek, megfigyelések. Alábbiakban felidézünk néhányat közülük.
A KÁVÉDARÁLÓ
A száz éves korában, 1991-ben
elhunyt Fischer Jolán még a
gõzmozdony által vontatott
helyiérdekûn is utazott. Emlékirataiban a következõket
írta:
„Kisgyerek koromban csak
ritkán közlekedett a vonat
Pestrõl Szentendrére és onnan
vissza Budapestre. Ha azt a
köhögõ valamit egyáltalán
vonatnak lehetett nevezni!
Nem is hívta annak senki,
hanem csakis kávédarálónak.
(…)
A szentendrei vonat késõbb,
amikor én már nagylány voltam – még mindig „kávédarálónak” nevezték – már
óránként közlekedett. No, de
ezt sem szabad a mai mércével mérni! Mert sokszor megtörtént, hogy jóval késõbb
indult, vagy hamarabb érkezett meg, és ezen nem háborodott föl senki. Jómagam
sem.
Mert elõfordult, hogy anyám
elkésett az öltözködéssel és
akkor nekem kellett telefonálnom az állomásfõnöknek – aki
a család jó barátja volt –, hogy
még ne indítsa el a vonatot,
mert mindjárt ott leszünk. És
a vonat megvárt bennünket.
Az állomásfõnök úrnak még
fegyelmitõl sem kellett tartania, mert azt jóval késõbb
találták ki.” (1905-ben négy
telefon elõfizetõ volt Szentendrén. Fischerék kapcsolási
száma az 1-es volt.)
MAGA TALÁN POMÁZI?
Az 1975-ben létesült szentendrei intézményben az igazgatónõ (régi szentendrei)
tájékozatót tartott. Egyik
munkatársa (friss szentendrei) elkésett, besurrant a

a robogó vonat ajtaját. A
szentendreiek megjegyzésébõl az évtizedek során
szólás-mondás lett: aki nem
csukja be maga után az ajtót,
az csak pomázi lehet. (Pomázi
barátaink megkövetésére:
nem mintha a szentendreiek
mindig becsuknák maguk után
az ajtót.)
RÁMPÁS ÉPÜLETEK

Így néztek ki az elsõ
gõzmozdonyok
terembe a hátsó ajtón, s leült
az utolsó sorban. Az igazgatónõ odaszólt hozzá: „Mi az
Lajos, maga talán pomázi?”
Munkatársunk suttogva kérdezgette
szomszédaitól:
„Miért kérdezte tõlem az igazgatónõ, hogy pomázi vagyoke? ” A szomszédok sem tudták.
A helyes válasz a következõkben rejlik.
Régebben a HÉV-kocsik ajtajait kézzel kellett kinyitni és
becsukni. (El- és behúzni.)
Állomáshoz érve a leszállók
rendre nyitva hagyták maguk
után az ajtót. Hideg téli napokon – hacsak nem akartak
megfagyni – a továbbutazók
közül valakinek fel kellett állnia és becsuknia az ajtót.
Eleinte volt közöttük csillaghegyi, pünkösdfürdõi, budakalászi, pomázi utas, aki rászánta magát. A szentendreiek
kivártak. Az õ szemszögükbõl
nézve utoljára – és a legtöbben
– Pomázon szálltak le. Nyitva
is hagyták maguk után az
ajtót. Csak „endreiek” maradtak a kocsiban. Az elsõ kanyarig bírták a fagyos huzatot. Végre valaki felkelt közülük. „Látszik, hogy pomáziak” – dörmögte, és berántotta

Hévezõ olvasóink is megfigyelhették a budakalászi és a
pomázi állomáson látható,
ütött-kopottságukban is szilárdan álló használaton kívüli
rámpás épületeket. Még az
elsõ világháború elõtt épülhettek. A rámpa – tudomásom
szerint – vasúti szállításra
szánt áruk átmeneti tárolására
és lábasjószágok ideiglenes
tartására szolgáló épület
rakodóvágánnyal párhuzamos
párkánya, amelynek magassága megegyezik a tehervagon
platójával, azaz padlójával,
megkönnyítendõ az áruk beés kirakodását. Utazásaim
során arra a megállapításra
jutottam, hogy ha ilyen épületeket emeltetett és hozzá
ipari vágányt építtetett a
vasúti társaság, akkor vidékünknek a XX. század elején
tartós, megbízhatóan és kiszámíthatóan élénk gazdasági élete lehetett.
Máig foglalkoztat a gondolat:
milyen érdekes lenne, ha egy
gazdaságtörténész felkutatná
a valahol talán elfekvõ fuvarlevélkötegeket, s kiderítené,
mekkora teherforgalmat bonyolított le ezekben az években a HÉV, térségünkben mit
és mennyit termeltek, kik voltak a feladók és a szállítólevelek címzettjei.
Máté György

A HÉV Szentendrén
(Egy fejlesztési tervrõl)
Azok a turisták, kirándulók, akik Szentendrét a HÉV-vel közelítik
meg – lett légyen az hazai vagy külföldi vendég –, gondolom, nem
nagyon tudják, hogy közlekedési eszköze mikortól szállítja õket
ezen a nem hosszú útvonalon, „ide-vissza“. Nem tudja, mert a
szerelvény vagonjaiban nincs egy ilyesfajta ismertetõ, és nincs
például a régi „szállítóeszközöket“ ábrázoló képeslap-másolat
sorozat sem.
A Vaspálya 1888-ban indult meg Budapest és Szentendre között.
A helyi lap, a Szentendre és Vidéke külön rovatot indított a kezdeti „sete-sutaságok“ bemutatására. 1903. január 17-i számban jelent
meg: „Állandó rovatot állítunk, mely kizárólag csak a viczinális
által elkövetett baklövéseket fogja tárgyalni“.
Azért a helyiek tudták, hogy a gúnyolódás mellett a helyiérdekû
nagy hasznot hoz, hisz a fõvárosba ingázók helyzetét könnyítette
meg, és a fõvárosból jövõ turisták útját rövidítette le. (Amikor felvetõdött az ötlet, hogy a pályát hosszabbítsák meg Visegrádig, a
szentendreiek „testületileg“ mondtak ellent a tervnek – talán nem
a legszerencsésebben!)
A XIX-XX. század fordulójára Szentendre egyre inkább Budapest
üdülõövezete lett, majd sokan végleg is kiköltöztek. Kis kertes
házak, majd villák jelezték, hogy a város a jövõben frekventált hely
lesz. A város is fogékony erre a helyzetre: 1922-ben szerzõdést köt
a Villatelep-építõ Részvénytársasággal hat, 3 szoba és mellékhelyiségekbõl álló épület felállítására. A visszaemlékezések szerint,
jómódú tulajdonosok éltek itt egészséges, tiszta környezetben.
Mivel a Helyiérdekû Vasút beindítása környékén már állt itt néhány
ház, 1894-ben az utca a Vasút sor nevet kapta. Az utca alakulása,
az épületek sokasodása oda vezetett, hogy az utcát – mint azt
Pethõné Németh Erika helytörténésztõl tudjuk – Vasúti villasorra
keresztelték, ami napjainkban is érvényes.
Antolik Arnold, aki 1916 és 1924 között volt Szentendre polgármestere, 1932-ben megjelent füzetében a HÉV-vel kapcsolatos
elképzeléseit is kifejtette. Alábbiakban ebbõl idézünk.
„Hogy Szentendre és az egész vidék, amelyet itt már említettünk,
nem fejlõdött olyan (szerintem ugyan egyáltalán nem kívánatos)
módon és tempóban, mint a fõváros pesti oldalának a környéke,
annak kétségtelenül a legfõbb oka a mai aránylag igen drága vasúti
közlekedésünk.
De mint ahogy mindennek két oldala van, és minden rossznak megvan a maga jó oldala is, úgy ennek, a már itt lakókat gazdaságilag
kétségtelenül súlyosan érintõ kérdésnek is megtalálhatjuk a maga
nagy elõnyét abban, hogy Szentendre és vidéke a drága és egyetlen
vasúti vonal miatt még nincs tönkretéve gyárakkal és egyéb szükséges, de nem szép, sõt a mi ismertetett szempontunkból veszedelmesen káros ipari intézményeikkel.
Visszatérve a drága vasúthoz, amelynek – szerintünk – rossz üzletpolitikája okozta részben a felvázolt eredményt, nézzük, mit lehetne
tenni oly irányban, amely kitûzött céljainkkal megegyezik. (…)
Ha az érdekelt községeknek a HÉV üzletvitelébe, vasúti és tarifális
politikájába beleszólásuk volna, mindent úgy lehetne irányítani,
amint azt mi akarjuk, és amint azt kitûzött, helyes irányú jól átgondolt célok kívánnák. (…)
A kifogás az lesz, hogy ezeknek az érdekelt községeknek nincsen erre
fedezetük. De mindez csak kalkuláció kérdése. Ha a vasút nem fizet
rá az üzemére, miért fizetnének rá megfelelõ vezetés mellett a
községek? És abban a pillanatban már csak a kamatozásról van szó.
A konkrét számítások mutatnák meg, hogy jobb egy kölcsön kamatait
viselni, mint 10-20-30 évig méregdrága vonaton utazni, és ugyanaddig fizetni nemcsak a kamatokat, hanem egy egész túlméretezett
adminisztrációt, és emellett a vidék fejlõdését és ezzel gyarapodását
úgyszólván lehetetlenné tenni. (…).
Mert semmiféle szerzõdéssel nem lehet 8-10 község lakóit arra kényszeríteni, hogy a kétségtelenül agyonadminisztrált és fõleg emiatt
drága vasúton járjanak még évtizedekig, vagy ha ez nem tetszik
nekik, hagyják ott házaikat, földjeiket, talán foglalkozásukat is, és
keressenek jobb helyet maguknak. Ez képtelenség volna, amely
ellenkeznék minden állami etikával és rezonnal.“
Nos, ennyit idéztünk a dolgozatból. Ha valaki néminemû aktualitást is felfedezett volna a szövegben, az lehet, hogy nem a véletlen
mûve…

Schleininger Tamás

Forrás: Antolik Arnold: Mi volt Szentendre és mi lehetne. Célkitûzési kísérlet a
várospolitikában. 1932. Második, bõvített kiadás. Összeállította és az elõszót írta
Schleininger Tamás. Kiad.: a PMMI, 2002.
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Szentendre nagy ünnepe
Helyszíni riport 120 évvel ezelõttrõl
Jeles napra virradt a város 1888. augusztus 16-án. Délután 2 óra körül gördült be az
elsõ, fellobogózott lokomotív húzta, négy személykocsiból álló szerelvény Szentendre
pályaudvarára. Ünneplõ tömeg várta az ipari fejlõdésnek ezt az új vívmányát, amelytõl a helyiek és a környéken lakók olyan sok jót reméltek.
A VASÚT ÉPÍTÉSE
Az elõmunkálatok már tizenkét
évvel azelõtt elkezdõdtek.
Óbudán a Fõ térrõl indult volna
a vonat, de technikai okok miatt
az ideiglenes elsõ pályaudvar a
Filatorigátnál volt. Közbülsõ
megállót Római fürdõn, Békásmegyeren, Kalászon és Pomázon
építettek. A nyomvonal az eredeti tervekhez viszonyítva több
helyen is módosult: Luppa Péter
a pomáziaknak kért változtatást, Dumtsa Jenõ Szentendre
elõtt javasolt más irányt – hogy
magánterületeket ne kelljen
kisajátítani –, ezért ingyen átengedte a vasúttársaságnak a
városi ingatlanokat és az állomás helyét is.
A 16,5 kilométeres egyvágányú
pálya kialakításához 240 ezer
köbméter földet mozgattak
meg. Szentendrén külön kavicsbányát nyitottak, az egész vonalon hat vashidat húztak fel,
Szentendre és Pomáz határán új
medret ástak a Dera-pataknak,
és elterelték a víz folyását.
Harminc központilag irányított
váltót és több kitérõt építettek
a sínpálya mentén. A két végállomáson, így Szentendrén is 300
méter hosszú volt a pályaudvar
– amely a mai Kaiser's áruház
területén állt –, nagy felvételi
épülettel, fûtõházzal, laktanyával, bérházzal, áru- és szénraktárral. A tervek úgy készültek,
hogy Leányfalu felé Visegrádig
folytatni lehessen a sínek lefektetését.
Általában a kor legmodernebb
technikáját alkalmazták mindenütt. A mozdonyokat védõburkolattal és füstemésztõvel
látták el, az összes vonatba
Hardy-rendszerû féket építettek, amelyekkel gyorsabban
lehetett megállni, mint a lóvontatta kocsikkal. A szerelvények
közepes sebességnél olyan zajtalanul közlekedtek, hogy ha
kellett, figyelmeztetõ harangot
kongattak a lokomotívon. Minden állomást telefonnal és távíróval szereltek fel.
A MÛTANRENDÕRI BEJÁRÁS
A vasútvonal hivatalos átadása
augusztus 16-án délelõtt fél 11kor a Filatorigát megállónál
kezdõdött. A kiküldött bizottság
elnöke Gyöngyössy János miniszteri osztálytanácsos volt.
Képviseltette magát a Közlekedési Minisztérium, Pest megye, a Fõvárosi Közmunkák Tanácsa, az Államrendõrség és természetesen a Budapesti Közúti
Vaspálya Társaság, Jellinek

Henrik vezérigazgató vezetésével. Több mint kétszáz vendéget hívtak meg a hivatalos
mûtanrendõri bejárásra, köztük
Kada Mihályt, Budapest alpolgármesterét, Bogosich Mihály
prépostot, zeneszerzõt, Grecsák
Károly jogi írót, akinek villája
volt Izbégen, Gyulai Pál fõrendházi tagot, írót, õ Leányfalut
képviselte, és több újságírót is.
Az elsõ vonatot minden állomáson a község vezetõi és lakói
zeneszóval és virágokkal fogadták.
A SZENTENDREI ÜNNEPÉLY
Délután 2 óra körül pöfékelt be
a vonat Szentendrére. A feldíszített állomáson nagy tömeg
várta diadalkapuval, tarackágyú
lövésével és éljenzésekkel.
Dumtsa Jenõ polgármester, aki
a kezdetektõl szorgalmazta a
vasút létesítését. Mint a másnapi tudósításokban olvasni
lehetett „köszönetet mondott a
minisztériumnak Pest megye
törvényhatóságának, Jellinek
vezérigazgatónak, kinek az elért
eredményben oroszlánrésze volt.
Fontosnak tartotta ezt a vasutat
Szentendrére és vidékére nézve,
mert az elemi csapások által
meglátogatott polgárság új
mûködési tért nyert általa és a
város jobb jövõje biztosítva van.”
Gyöngyössy János bizottsági
elnök válaszában kifejtette,
hogy a „vasút létesítésének
örülni kell mind közgazdasági,
mind hazafias szempontból. A
vasút Szentendrét közelebb
hozta a fõvároshoz, és az itt élõ
idegen nyelvû hazafias polgárok
érezhetik azt, hogy a magyar
nemzet örömmel öleli õket a
keblére.”
Jellinek vezérigazgató megköszönte az impozáns fogadtatást,
és beszédében elmondta, hogy
„Szentendrére mindig örömmel
gondol, mert a város polgársága
a haza nagy föladatának megoldásában tevékenyen mûködött
közre. A városnak amint szép
múltja van, úgy szép jövõ is vár

rá, mert az ipar és a kereskedelem
gócpontja lesz. Kiegészíti a
fõvárost, amely mellett fényét
fogja képezni az országnak.”
A beszédek után Dumtsa polgármester neje gyönyörû bokrétát nyújtott át Jellineknek és
Gyöngyössynek.
A küldöttség ezután a feldíszített utcákon bevonult
Szentendrére. A középületeket
fellobogózták. A Fõ utcán a
Takarékpénztár elõtt még egy
diadalkapu várta a vendégeket.
A séta végén a Duna-parti korzón
az egyik étterembe tértek be, ahol
bankettre terítettek számukra.
Elõször a bizottság félrevonult és
megszerkesztette a jegyzõkönyvet, amelyben leírták, hogy a
vasútvonalon mindent rendben
találtak és a kormány képviselõje
a megnyitási engedélyt ott a
helyszínen kiadta.
A hivatalos eljárás befejezése
után a banketten az elsõ felköszöntõ Baross Gábor közlekedési miniszterre hangzott el.
Gyöngyössy János a helyiérdekû
vasutak felvirágoztatására ürítette a poharát. Krausz Lajos a
választókerületet volt országgyûlési képviselõje, aki szintén
sokat szorgalmazta a vicinális
kiépítését, a környék lakosságát
éltette. Feleki Miklós, a Nemzeti
Színház színésze a vasút leányfalvi folytatása érdekében szólalt fel. Pohárköszöntõt mondott még Gelléry Mór szerkesztõ,
Hauszmann Alajos építész és
még mások is. A lakoma este 8
órakor ért véget, a kétszáz fõs
vendégsereg vonattal visszaindult a fõvárosba.
Másnap menetrend szerint jártak a szerelvények. A nagyobb
pesti hírlapok részletesen beszámoltak a harmadik budapesti
helyiérdekû vasút ünnepélyes
megnyitásáról. 1895-ben hétköznap már három, vasárnap
nyolc vonatpár közlekedett, de
még mindig gõzmozdony húzta
a szerelvényt.
Ürmös Lóránt

MEGHÍVÓ

Program

November 8-án, szombaton
19 órakor kezdõdõ KDNP
bálra

• Ünnepélyes megnyitó
• Táncbemutató
• Mûsor
• Tánctanítás
• Éjfélkor elénekeljük
a Himnuszt
• Az este folyamán a zenét
a Classic együttes szolgáltatja
Büfé
Díszvendég: Harrach Péter
alelnök úr

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.

Töltsünk együtt egy
kellemes estét vidámsággal,
tánccal!
A jegyeket elõvételben érdemes megvenni a hely korlátozott méretére tekintettel.
Személyenként 1500 Ft hozzájárulást kérünk.
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25 éves a Hold utcai Tagóvoda
Az óvodákban nem díszítik a falakat tablóképek, így nagyon
nehéz megítéli, hogy hány gyerek járhatott egy-egy kisdedóvóba. 25 év egy óvoda történetében nagyon nagy idõ, hiszen
ennyi év után elõfordulhat, hogy az egykori ovisok már gyerekeik
cipõjét cserélik reggelente az öltözõben, a régi szülõk pedig
unokáikat kísérik haza délutánonként. Bár a gyerekek többsége
csak emlékképeket õriz az óvodai idõkbõl, mégis perdöntõ lehet
mindenki életében az elsõ közösség. Hogy a Hold utcában
mûködõ hat csoportban milyen eredményes munka folyik, semmi
sem bizonyítja jobban, mint tavasszal, a beiratkozás elõtt
tapasztalható hatalmas érdeklõdés.

A Hold utcai ovi 1983 õszén négy csoporttal kezdte meg pályafutását. Az elsõ vezetõ Gyõri Sándorné Eszter volt, aki 1989-ig
irányította a mai Gondozási Központ helyén mûködõ Sztaravodai
úti óvodával együtt ezt az intézményt. Bizony, akkor sem kellett félni, hogy túl kevés gyerek jelentkezik az óvodába, hiszen
csoportonként 30 gyerekkel kellett foglalkozni az óvónõknek. A
következõ óvodavezetõ, Erdõsi Lászlóné Irénke nyolc éve ment
nyugdíjba, bár csak 1994-ig irányította a két épület hat csoportjában zajló munkát. A vezetést a Mackó csoport jelenlegi
óvónõje, Melchner Magdi vette át. Ebben az idõszakban, 1995ben alakították meg a ma is eredményesen mûködõ Gyermekeink
Jövõjéért Alapítványt. Az alapítvány egyik elsõ sikeres akciója
az óvoda hátsó udvarán álló (a ma már igencsak javításra
szoruló) játszóvár átadása volt. Az akkori ovisok ma is emlékeznek a váravató kürtszólamaira, csatáira, lovagi játékaira.
Egy év múlva újabb fordulatot vett az óvoda története: megszûnt
a Sztaravodai úti intézmény, így a Hold utcai épület tornatermébe immár az ötödik csoport költözött be. A Katica csoport
termét eredetileg bölcsödének, és mindössze 16-18 gyerekre
tervezték – ennek ellenére idõnként 26 kicsi is elfért benne!
Néhány év múlva újabb változások következtek. Magdi néni
1999-ben adta át a stafétabotot Szabó Gézáné Marikának, aki
független vezetõje lett az ovinak. 2000-ben azonban egészen
más irányú folyamatnak lehettünk tanúi: az óvodákat egyetlen
intézménybe vonták össze. A nyolc tagóvodát számláló új
intézményvezetõjének, Szántosi Juditnak kellett szembenézni
azzal a ténnyel, hogy egyre nehezebb helyet adni Szentendrén
az óvodás korú gyerekeknek. Ez a probléma természetesen valamennyi tagóvodát érintette. 2003-ban utolsó pillanatban
született meg a döntés, hogy a Hold utcai Tagóvoda még egy
csoporttal bõvülni fog, méghozzá a konyha helyén.
Öt év múlva az új csoport egyik óvó nénije, Horváthné Ponekker
Zsuzsa váltotta fel Marikát, aki idén õsszel több évtizedes óvónõi
és vezetõi munka után nyugdíjba vonul.
Az óvoda fejlõdése, a falak között zajló változások az elmúlt 25
évben egy pillanatra sem szûntek meg. Az elmúlt egy évben az
udvar elsõ részében újulhattak meg a játékok. A szülõk egyre
nagyobb anyagi és természetbeni szerepvállalásának köszönhetõen az óvoda kívül-belül szépül. Az évrõl évre megrendezett
cókmók, valamint az õszi vásár nemcsak bevételt, hanem
kellemes szórakozást is kíván a gyerekeknek, a családoknak és
a pedagógusoknak.
Boldog születésnapot!
Berényi Mariann

A VIII /A osztály
a Barlangban
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 7/A osztályos tanulói júniusban meglepték
tanáraikat és iskolatársaikat egy
elõadással. A nyelvi osztály három
kosztümös kis mesejátékot adott
elõ: angolul a Hófehérke és a hét
törpe és a Két hercegnõ, aki szeret
táncolni címû darabokat, németül
pedig a Piroska és a farkas címû mesét. Kurdics Valéria, Veréb Zsuzsa és Polencsik Judit tanárnõk
lelkes közremûködésével az elõadások igazi sikert arattak. A vidám, humoros darabokban a
gyerekek megcsillanthatták nyelvi tudásukat, elõadókészségüket.
A jó hangulat és közös munka öröme szülte az ötletet, hogy az elõadást a szülõk részére is jó
lenne még egyszer bemutatni, amihez a Dunaparti Mûvelõdés Ház Barlangja tökéletes helyszínnek bizonyult. Örömmel hallgattuk, milyen szépen beszélik gyerekeink a német és az angol nyelvet. Fiatalos bizsergés, vibrálás, jókedv lett úrrá mindenkin a teremben.
Köszönjük a gyerekeknek és tanáraiknak a kellemes estét, és örülnénk, ha hagyománnyá válna ez
a kezdeményezés.
A szülõk

Nálunk
muzsikált
a MUZSIKÁS
Október 15-én szerdán nagyhírû vendégek érkeztek hozzánk, a szentendrei Barcsay
Jenõ Általános Iskolába. A
MOL által támogatott „Rendhagyó énekórák” sorába –
melyeket a Muzsikás Együttes
mintegy misszióként tart hazánk iskoláiban – mi is feliratkoztunk, azzal a hittel, hogy a
magyar népzene ereje a mi 21.
századi gyermekeinket is a
hatalmába keríti. És így is
történt.
Mit is adnak ezek a dalok? A
dallam hol sír a hegedû vagy a
brácsa húrjain, ha egy keservest hallasz, hol meg táncra
perdít. A szövegek egyszerûen
igazak, és amit elmondanak,
az „ma is úgy van, mint volt
régen“, csak más a tálalás.
Mindezek hatása alól az a gyermek is nehezen bújt ki, aki
esetleg kemény ellenállásra
készítette fel magát az általa
ritkán hallott muzsikával
szemben.

A Püspökmajorlakótelepi Óvoda
november 7-én
16.30-tól ünnepli
fennállásának
30. évfordulóját.
Várjuk azokat a régi
óvodásainkat, akik
idejártak, szeretnének
találkozni és egy jót
játszani volt óvodástársaikkal és óvónénikkel.

Köszönjük ezt a találkozást mi
pedagógusok, énektanárok,
akiknek ezzel hitet adnak
munkánk folytatásához, és köszönik a fõszereplõk, a gyerekek.
Kedves Muzsikás!
Elõször is nagyon köszönjük,
hogy eljöttek a mi iskolánkba.
Csodálatos élményt nyújtott
számunkra, hogy egy ilyen
nagyhírû népzenei együttes
muzsikáját hallgathattuk. Sok
mindent megtudhattunk a
népdalokról és azokról a helyekrõl, ahonnan valók: a Mezõségrõl vagy Gyimesrõl. Nagyon örülök, hogy a hangszereket is bemutatták nekünk,

olyat is, mint az ütõgardon –
én még ezt így közelrõl nem is
láttam. Az is tetszett, hogy
olyan dalokat is énekeltünk
együtt, amit mi is ismertünk,
mint például az „Érik a szõlõ“,
vagy a „Hej Dunáról fúj a szél“
kezdetûeket. De a legeslegjobb a lakodalmas volt, amikor
a zenével együtt mi is csujjogathattunk és kiabálhattuk,
hogy „Járd ki lábom, járd ki
most, nem parancsol senki
most, jobbik lábom jól vigyázz,
mert a balom meggyaláz“. Kár,
hogy hamar eltelt az egy óra,
jó lenne, ha máskor is eljönnének!
Szeretettel:
Pintér Bori

1%
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány
(18690534-1-13) tájékoztatja támogatóit, hogy a részére
felajánlott SzJA 1%-át 2007. okt. – 2008. okt. között a
következõre fordította: rászoruló gyerekek támogatására 78
ezer Ft, versenyek nevezési díjainak támogatására 26 ezer
Ft, eszközfejlesztésre 187 ezer Ft, valamint szabadidõ és
sportprogramok támogatására 108 ezer Ft. A felajánlásból
fennmaradó 326 ezer Ft-ot 2008 decemberéig tartalékolja
informatikai eszközfejlesztés céljára.
Köszönjük a támogatásokat!
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Fénysugár egy kápolnáért

Öt nap a testvérvárosi fiatalokkal

Nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett a Szentendrei Református
Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület szeptember végén. Az eseményen számos
neves mûvész lépett fel, a támogatásokból összegyûlt pénzt az iskola kápolnájának
továbbépítésére, továbbszépítésére használják fel. Becságh Andrással, az egyesület
elnökével váltottunk néhány szót a gálamûsor tapasztalatairól, erkölcsi támogatásról és a folytatás lehetséges irányairól.
– Mi volt az elsõ benyomása a
rendezvényt követõen?
– Elõször a túláradó lelkesedés
volt érezhetõ. Nagyon jólesett
az a felfokozott hangulat, amelyet a vendégek, a közönség és
a mûvészek részérõl tapasztaltunk. Még a meghívott díszvendégek is, elnök, polgármester, mûvészek és miniszter,
tiszteletes és tisztelendõ, építész és egyházgondnok együtt
maradtak velünk majdnem
éjfélig. Nagyra értékeltük, hogy
dr. Schmitt Pál és dr. Dietz
Ferenc, a rendezvény védnökei
is személyesen jelentek meg, s
szavaikkal is biztattak bennünket. Minden résztvevõt a támogató lelkesültség hatott át,
amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy a 310 ülõhely
mellett sokaknak, a segítõ
szülõknek és diákoknak már állniuk kellett.
– Szentendrén ritka esemény,
hogy egy helyen, egy alkalommal ennyi országos hírnevû
vendégmûvész lépjen fel Beregszászi Olgától és Bordán
Iréntõl Varga Miklóson és Sasvári Sándoron át egészen Homonyik Sándorig, valamint a
háziasszony szerepét vállaló
Kudlik Júliáig. Hogyan tudták
ilyen sikerrel megszervezni a
gálamûsort?
– Kitûnõ, de nehéz helyzetben
voltunk, hiszen hónapokon át
„csupán“ az ezernyi „jobbnál
jobb“ saját ötletünket kellett
nyesegetnünk, Aztán kialakult
a fellépõk névsora, tekintettel
az ilyen ügyeket lelkesen támogatók – elég szûk – táborára.
Szokatlan és megtisztelõ hozzáállás volt, hogy a jelenlegi társadalmi körülmények között a
mûvészek fellépti díj nélkül vállalták a felkérést. Elismerés volt
számunkra, hogy kiálltak a
„Isten, a haza és a család“ hármas egysége mellett. Az egyházi
iskolák ügye mellett manapság
nem divat korteskedni, de a
Református
Gimnáziumban
megtapasztalt egyre emelkedõ
színvonal, a háromszoros túljelentkezés és a folyamatban lévõ,
csaknem 500 millió forintos
beruházás, a több száz órás
önkéntes munka, a felajánlott
építõanyagok sokasága önmagáért beszél. Örülünk, hogy
ilyen sokan értenek egyet az
általunk vallott értékek létjogosultságával.
– Ki mindenki vett részt a
munkában?
– A Református Gimnáziumért
és Kollégiumért Egyesület évente rendez egy szülõi ismerkedési
estet, ahol a szülõk találkozhatnak, bizalmi kapcsolatot alakíthatnak ki egymással és a

Varga Miklós is fellépett a jótékonysági esten
tanárokkal. Az egyik, rendezvényszervezõi gyakorlattal rendelkezõ szülõ, Nagy Judit tavaly
ezen az esten vetette fel egy
jótékonysági rendezvény ötletét. Rájöttünk, hogy abba a
tanévbe már nem fér bele. Addig
kerestük a Gimnázium tanrendjében a dátumot, amíg sikerült
idén szeptember 26-ra kitûzni.
Februárban kezdtünk el komolyan foglalkozni vele, májusban született meg a forgatókönyv, majd az utóbbi három
hónapban hétrõl-hétre, napról
napra sûrûsödtek a tennivalók.
Nagy segítség kaptunk az iskolától, az Asszonykörtõl, a
szülõktõl, a tanári kartól, a helyi
és környékbeli vállalkozóktól,
maguktól a diákoktól, még a
takarítók is elnézték a folyamatos ki-be mászkálásunkat a
tetõtérbe és vissza. A szerb ortodox püspökség és a katolikus
plébánia kivilágítatta templomaikat, hogy a mûvészek mögött látható panoráma erre az
estére minél szebb legyen. A
szervezés során egy alaklommal
az est lehetséges hozadékát
latolgattuk dr. P. Tóth Béla
tiszteletes úrral, majd megállapítottuk, nem számít, mennyi
adomány folyik be, a „mi falaink
ereje sem a kövekben vagyon“,
a felénk forduló figyelem és a
lelkesedés a lényeg. Az összegyûlt 832 ezer forintos bevétel
azonban mindenképpen nagy
segítséget nyújt.
– Mi bizonyult az est legfontosabb hozományának?
– A rendezvény után megkeresett Lindner Monika, a Szentendrei Ferences Gimnázium
Öregdiákjai Országos Egyesületének titkára, és kezdeményezte, hogy jövõre rendezzen a két
iskola közös koncertet. Két
kápolna, de egy koncert esetén
inkább utcabált lenne érdemes
tartani az Áprily Lajos tér
kövein. Úgy tûnik, van realitása

a tervnek. A két „szomszédvár“,
a Ferences és a Református
Gimnázium sokat profitálhat a
tanulmányi versengés mellett
abból is, hogy az eddigi
együttmûködésükön túl a két
intézményt támogató egyesületek között is létrejöhet a
hatékony közös munka.
– Mi lesz a következõ lépés?
– Bár tízévi mûködése alatt
felépült és 1999-ben elindult és
kiteljesedett a Református
Gimnázium, az egyesület elõzõ
elnöksége 2005-ben mégiscsak
lemondott, mert a lendület
alábbhagyott. Akkor és ott
felmerült a kérdés, mi lesz a
következõ lépés. Az új elnökséggel kissé befelé fordulva úgy
gondoltuk, az akkori lehetõségekhez mérten a legalkalmasabb az lesz, ha megpróbáljuk
a gimnáziumnak az iskolában
folyó oktató-nevelõ munkáját
és a közösségek építését támogatni. A tanulmányi versenyeken nemcsak az elsõket, hanem
az összes résztvevõt jutalmazzuk, anyagilag támogatjuk a
szakköröket és a kirándulásokat,
fenntartjuk ösztöndíjainkat,
segítjük a sportnapok megvalósítását, emellett saját országjáró kirándulásokat is
szervezünk: jártunk már Csíksomlyón, Kárpátalján és a Felvidéken, jövõre Burgenland, az
Õrvidék a cél. Nem az anyagi
segítség az elsõdleges, hanem
a diákok, a tanárok, a szülõk
összetartozás-tudatának erõsítése és a támogatók serkentése.
Mivel anyagilag korlátozottak a
lehetõségeink, az országos apátia pedig évente csak egy-egy
nagyobb rendezvényt enged
meg, a legfontosabb feladatunk,
hogy lelkileg támogassuk az
iskolát. A szeptember 26-i
esemény ilyen tekintetben is
komoly bizakodásra ad okot.

Bokor Tamás

Szeptember végén rendezte meg Szentendre a Testvérvárosi Kulturális Fesztivált, melyre öt országból
érkeztek vendégek, többségében fiatalok. Az alábbiakban Labus Lili és Kézdi Klementina, az Izbégi Általános
Iskola 8. osztályos tanulói számolnak be élményeikrõl.
Elsõ nap fotókiállítással és állófogadással köszöntöttük
Godmanchester, Huntingdon, Salon de Provence, Kézdivásárhely, Zilah és Wertheim fiataljait. Másnap városnézéssel
kezdõdött a közös program, majd a testvérvárosi fáknál készítettünk fotókat. Közben beszélgettünk, ismerkedtünk, méregettük egymást. Délután a „Tanuljunk magyarul!“ foglalkozást
találták vendégeink a legizgalmasabbnak, mert kiderült, hogy
nem is olyan egyszerû pontosan utánozni a másikat. Sokat
nevetgéltünk a külföldiek kiejtésén, biztosan õk is mosolyognak rajtunk, amikor megpróbáltunk megszólalni a nyelvükön.
A közös vacsora után egy zenés parti vette kezdetét, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Táncoltunk, beszélgettünk, énekelgettünk. Szerdán a Skanzen adott otthont programjainknak.
Vendégeink megismerhettek néhány régi kézmûves technikát
(gyertyaöntést, csigatészta-készítést). Késõ este a táncházban
a Dunazug együttes muzsikált, ahol leginkább a francia fiatalok
és az angol polgármesterek élvezték a magyar népzene ritmusát.
Következõ nap az esõs idõ ellenére a csapatok elkészítették
nemzeti étel-specialitásukat a Fõ téren. A szigorú zsûri végigkóstolhatta a gasztronómia „csodáit“. Mi, magyarok harmadik
helyezést értünk el sertéspörköltünkkel. Délután érdekes képkeresõ játékot játszottunk vegyes csapatokkal, amelynek öt
szentendrei múzeum volt a színhelye. Hamar elérkezett a búcsúzás pillanata. Ezen az utolsó bulin címeket cseréltünk,
szomorúan, de sok szép közös élménnyel váltunk el új barátainktól.
Köszönjük iskolánknak és tanárainknak ezt a nagy lehetõséget!
Nagyon jól éreztük magunkat!

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

Head of Finance
Department
(Ref. no.: 2008/32)

General responsibilities:
The head of the Finance Department
is responsible for managing the work
of the department and for enforcing
financial procedures within the team
and the REC.
Job-specific duties:
• Ensuring compliance with legal obligations with respect to finances.
• Analysing all expenditures and
appropriations.
• Supervising REC's accounting system.
• Maintaining good relations with
REC's donors and other banking institutions.
• Preparing all financial statements
on monthly, yearly or other specified
basis.
• Preparing financial documentation
for external auditors.

Experience and skill level required:
• Five years' experience in similar position(s), including direct staff supervision
• Familiarity with international and
Hungarian accounting principles and
practices
• Knowledge of the SUN accounting
system (or other similar systems)
• Good command of English and
Hungarian; knowledge of other
regional languages is an asset
• Excellent organisational skills
• Good communication and presentation skills
• Well-developed office management
• Well-developed computer skill is a
must
• Ability to travel from time to time
Education:
• Diploma in accounting or major in
accounting or equivalent
This full-time position is based at the
REC's head office in Szentendre,
Hungary (20 km north of the Hungarian capital of Budapest).
Interested candidates should send a
detailed CV and a motivation letter in
English outlining their interest and
qualifications for the position by
November 6, 2008 to:
Ms. Ilona Docze
Human Resources Department
Regional Environmental Center
for Central and Eastern Europe
H-2000, Szentendre,
Ady Endre út 9-11.
Fax. +36-26-311294,
e-mail: recruitment@rec.org
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Barcsay Jenõ
emlékére
November 1-jén, szombaton
a budapesti Erdélyi Emlékkertben hazánk több erdélyi
származású kiválósága között
felszentelik Barcsay Jenõ festõmûvész emléktábláját. Az
Erdélyi Gyülekezet szeretettel
vár minden érdeklõdõt gyülekezeti központjába, a Reménység Szigetére (X. ker.,
Gyógyszergyár utca) a 9 órától
délután 18 óráig tartó eseményre. E napon az Örs vezér
téri metróállomásról Erdélyi
Gyülekezet feliratú különbuszok szállítják az érdeklõdõket az esemény helyszínére.

Barcsay Jenõ mûvészetével
novemberben még többször
találkozhatnak az érdeklõdõk:
a mûvész halálának 20. évfordulójához kapcsolódó rendkívüli kiállítás nyílt a Haas
Galériában (Budapest, Falk
Miksa utca 13.), illetve 18-án,
Jenõ napon a szentendrei
Barcsay Múzeumban lesz
megemlékezés, 22-én pedig a
múzeum kertjében kopjafát
avatnak tiszteletére.

Fábry-est

Nótáskapitány

November 8-án, szombaton
19 órakor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7., tel.: 26/310222) Fábry Sándor lép fel, aki
az est bevételét a KÓPÉ Pólóés Úszóiskolának ajánlja fel.
Jegyek 2000 forintos áron
vásárolhatók a helyszínen,
munkanapokon 14-20 óráig,
illetve a KÓPÉ irodában
(Leányfalu, Termálfürdõ) hétfõtõl péntekig 15 és 17 óra
között. Az elõadás támogatói:
Pest Megyei Könyvtár és a
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht.

A Szentendrei Helyõrségi
Klubban október 11-én nagy
sikerrel rendezték meg a „Cifra
tornyos szánkó” címû magyarnóta délutánt. A zenés
mûsort Kapi Gábor szentendrei
nótaénekes negyedik alkalommal szerkesztette. Az elõadások iránt elsõsorban nyugdíjas klubok részérõl nagy az
érdeklõdés. Igen szép számmal érkeznek Szentendrérõl, a
környezõ településekrõl, de
Budapestrõl is.
Kapi Gábor nagy gondot fordít
az elõadások megszervezésére, az elõadómûvészek kiválasztására. Minden esetben
a televízióból jól ismert, a
közönség által nagyon kedvelt
nótaénekesek lépnek fel Oláh
Kálmán életmû-díjas pírmás és
cigányzenekara kíséretével. A
mûsorokat sokszínûség jellemzi: a magyarnótákon, katonadalokon, operettrészleteken túl a zenekar elõadásában szép zeneszámok hangzanak el, melyek fokozzák a
hangulatot.
Kapi Gábor 2000 januárjában
kezdte el tanulmányait Bihari
Tóth Zsuzsanna énektanárnál,
majd ez év szeptemberében a
Millennium Énekverseny egyik
gyõzteseként az országos
Szórakoztató Központ mûködési engedélyét nyerte el magyarnóta énekes kategóriá-

Tükörkép
„Tükörkép” címmel ad zenés
mûsort az Esti Showderben és
a Megasztárban megismert
szentendrei énekes, Schwartz
Dávid, és a Csillag születik
címû mûsorban feltûnt Eszes
Viktória november 14-én, pénteken 19 órától a Dunaparti
Mûvelõdési Ház barlangjában.
Az esemény dramaturgja Mészöly Gábor, koreográfusa
Velekei József.
Jegyek: 1000 Ft-ért kaphatók
a helyszínen, vagy elõvételben: 06-20-443-3661.

Szentendrén is fogható a Dera tv
A Dera tv a Pomázon átfolyó Dera-patakról
kapta nevét. A szó szerb eredetû, jelentése: rés, hasadék. A Dobogókõtõl Pilisszentkereszten, Csobánkán, Pomázon
átfolyó, a Dunába torkolló Mély-patakot a pomázi szerbek
nevezték el Dera-pataknak. A Dera-patak névadója lett a televíziónak. Követjük a patak útját...
Közmûsort szolgáltató televízió vagyunk. Szándékaink szerint
bemutatjuk Önöknek e kistérség minden lényeges közéleti-,
kulturális- és sporteseményét. Nézzenek minket akkor is, ha
csupán kikapcsolódást keresnek! Ha valaki véletlen, a távirányító szeszélye folytán téved be hozzánk, szeretnénk õt is
marasztalni – reméljük, máskor már elõre megfontolt szándékkal
keres majd minket. Megtalálnak Pomázon a T-kábel hálózatán
az S9-es csatornán a 147.25 MHz-en, Budakalászon a Budakalász
Kábel TV hálózatán az S4-es csatornán a 126,25 Mhz-en,
Csobánkán a Mikrosemic hálózatán a C7-es csatornán a 189,25
Mhz-en, Szentendrén, Pilisszentlászlón és Leányfalun a Fibernet
hálózatán az S26-os csatornán a 343,25 MHz-en minden nap,
Egész nap képújság, délelõtt 10 órakor és este 18 órakor kezdünk,
23 órakor ismétlünk.
Aki még nem tud fogni minket, keresse fel az interneten honlapunkat: www.deratv.hu

1%
A Szentendrei Rózsa Alapítvány szeretne köszönetet mondani a támogatóknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-val, melynek összege 253
627 Ft volt, segítették alapítványunkat. Ezt az összeget a Bimbó utcai
tagóvoda játszóudvarának felújítására fordítottuk.
Köszönettel: a Kuratórium
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ban. A versenyt követõen tagja
lett több budapesti nótakörnek, ahol rendszeresen fellép. 2005-ben felkérést kapott
a „Két út van elõttem” címû
magyar népdalokból és néptáncokból álló színpadi elõadásra, ahol népdalokat énekelt. Több éve fellép a Hár-

ben jól ismert Fráter Lóránd
neves nótaszerzõt és híres
nótafát nevezték „Nótáskapitány”-nak. A mûsorban Kapi
Gábort, aki húszéves hivatásos katonai szolgálat után –
századosi (kapitányi) rendfokozatban – vált ki a Magyar
Honvédség állományából, 2.

mashatár-hegy Udvarház éttermében, külföldi vendégek
részére összeállított folklórmûsorban, ahol csárdásokat,
dalbetéteket énekel. 2002ben jelent meg elsõ önálló
kazettája „Százados úr sejhaj…” címmel, majd 2008
októberében második kazettája és CD-je „32-es baka vagyok
én…” címmel.
2003 tavaszán a Petõfi Rádió
Nótaparádé címû mûsorában
– melynek Kapi Gábor vendége
volt – Tarnai Kiss László elmondta, hogy a nótás körök-

számú „Nótáskapitány”-ként
mutatta be a rádió hallgatóinak. S azóta Kapi Gábort fellépései alkalmával is „Nótáskapitány”-ként jelentik be.
Azt hiszem, Kapi Gábornak a
katonai pálya megkönnyítette
a beilleszkedést a „nótás
világba”. Egy mûsor megszervezésében, színvonalas lebonyolításában nagy szerepe van
a fegyelemnek, a közösségi
szellemnek és alázatnak.
Szöveg és fotó:
Sereg Istvánné

Bemutatkozik
a Léna &
Roselli Galéria
A Léna Mûvészeti Szalon Tárlata november 16-ig, naponta
10-tõl 18 óra között tekinthetõ
meg a Szentendrei Régi Mûvésztelep Galériában (Bogdányi u. 51.). A Léna & Roselli
Galéria ezzel a tárlattal szellemi arculatát szeretné megmutatni a szakmai és polgári
közönségnek, valamint a mûgyûjtõk körének. Az alkotói
tevékenységükkel a galériához
kötõdõk együtt mutatkoznak
be az általuk meghívott kollégákkal: Bukta Imre, Csurka
Eszter, El-Hassan Róza, Károlyi
Zsigmond, Kovács Lola, Pinczés
József, Szikora Tamás, Podmaniczky Ágnes, Földi Péter, Horváth Roland, Király Gábor, Kiss
Róka Csaba, Pintér Gábor, Krizbai Alex, Regõs István, Szabó
Eszter, Székely Beáta festõmûvészek és Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvész.
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„Nem a bölcs, nem a szent, hanem az igazi ember”
Hamvas Béla halálának negyvenedik évfordulója alkalmából, november 7-én, Szentendrén nagyszabású, egész
napos ünnepi megemlékezés lesz. Ennek kapcsán beszélgettünk Marghescuné Hunor Máriával, aki az évforduló
megünneplésének kezdeményezõje, és aki a rendszerváltás óta szüntelenül együtt dolgozik azokkal, akik azon
fáradoznak, hogy a hamvasi életfilozófia és szellemiség minél több emberhez eljusson itthon, és fordítások, konferenciák révén a nyugati olvasóközönséghez is. Sokrétû tevékenységének ez csupán egyik szelete, hisz az általa
mûködtetett Ars et Vita Alapítvány különbözõ kulturális és személyiség-fejlesztõ programokat támogat és szervez,
valamint ezekhez kapcsolódó mûveket ad ki.
– Az 1956-os eseményeket
követõen ön Németországban telepedett le, és a rendszerváltásig többnyire ott
élt. Mikor és hogyan volt
lehetõsége megismerkedni
Hamvas Béla nevével és
mûveivel?
– A nyolcvanas évek közepén,
amikor egyik alkalommal hazalátogattam és felkerestem
Urbán Teréz és Borsodi László
mûvész-házaspár barátaimat,
egy kellemes délutáni beszélgetés után, búcsúzóul Teréz a
kezembe adott egy könyvet,
és azt mondta: „Mari, ezt
olvasd el, ez neked való, biztosan tetszeni fog.“ Így hallottam elõször Hamvas Béláról, a könyv pedig, amit akkor
kaptam, és amelyik teljesen
magával ragadott, az a Scientia Sacra címû nagyszerû mû
volt.
– Milyen szellemi dimenziókat tárt fel ön elõtt ez a
könyv?
– Azért volt fontos számomra
ez a mû, mert mindazt, ami
bennem addig töredékesen,
rendezetlenül, félig-meddig
tudat alatt volt, azt szépen,
szisztematikusan feltárta és
tudatosította. Ez a könyv az
egész emberiség térben és
idõben kikristályosodott szellemi hagyományát foglalja
össze: „A hagyományban lévõ
tudás õskori kinyilatkoztatás.
Ez a kinyilatkoztatás végtelenül
egyszerû: az ember eredete
isteni, és az emberi sors
egyetlen feladata, hogy Istenhez való hasonlóságát
megõrizze. Az Istenhez való
hasonlóság legmagasabb foka
az emberben nem a szellem,
hanem a szív ébersége: a
szeretet.“
Ebben a mûben benne van
mindaz az univerzális tudás,
amelynek birtokában emberhez méltó életet lehet élni. Ezt
követõen el kezdtem kutatni
Hamvas után. Megtudtam,
hogy õ már nem él, de él még
az özvegye, dr. Kemény Katalin, akinek személyében egy
nagy tudású, rendkívül csiszolt nyelvezetû írónõt ismertem meg. Itt Szentendrén
volt egy szép gyümölcsösük –

Margeschuné
Hunor Mária
ahol a fákat még Hamvas Béla
ültette –, egy kis faházzal, és
ott fogadott engem elõször.
Ezután rendszeresen látogattam õt zuglói lakásában is,
egészen haláláig. Nála ismertem meg Dúl Antalt, aki fiaként
gondozta õt, és akivel közösen
fáradhatatlanul végezték az
életmû feltárását, sajtó alá
rendezését.
– Hogyan alakult, hogy hamarosan aktív szerepet is vállalt az életmû kiadásában?
– Felismertem, hogy milyen
nagy munkára vállalkoztak, és
mennyi nehézséggel küzdenek. Az életmû-kiadás akkor
az Életünk Kiadó gondozásában a 6. kötetnél tartott. A
teljes mû terjedelme 25-28
kötetre volt várható, viszont
a kiadó komoly szervezési és
anyagi nehézségekkel küzdött. Mivel abban az idõben
németországi aktivitásomat,
ahol egy kortárs galériát és egy
hozzá kapcsolódó kis kiadót
mûködtettem, át akartam helyezni Magyarországra, felvetõdött egy új kiadó alapításának az ötlete, amely
Hamvas Béla mûveit is kiadhatná. Így férjemmel, dr.
Marghescu Sándorral és Dúl
Antallal közösen megalapítottuk a Medio Kiadói Kft.-t.
Késõbb Dúl Antal önállóan,
folytatta az életmû további
kiadását, én pedig egy új kis
kiadó, az EDITIO M keretében
fõleg a fordítások kiadásával
foglalkoztam és foglalkozom.
– Visszakanyarodva az önök
döntéséhez, akkor a rend-

szerváltás küszöbén milyen
céllal, elképzeléssel és tervekkel költöztek végleg
haza?
– A nyugdíjas kor közelében
lévén alkalmas idõszak volt a
váltáshoz. Úgy gondoltuk a
férjemmel együtt, hogy szerteágazó nemzetközi kapcsolatainkkal segíthetnénk a
magyar kultúra külföldiekkel
való megismertetését, azoknak a szellemi értékeknek
hazai terjesztését, amelyeket
a cenzúra nem engedélyezett,
és támogatni olyan tehetséges
emberek fejlõdését, akiket az
elõzõ rendszer nem engedett
érvényesülni. Ezt mi nem
intézményes keretek között
képzeltük el, hanem személyek közötti kapcsolatteremtés révén. Ez volt az Ars et Vita
Alapítvány eredeti célkitûzése, ami évek során más programokkal is bõvült. Így létrehoztuk a Hamvas Béla
Collégiumot, amelynek keretén belül a hamvasi életbölcseletnek a gyakorlatban való
megvalósítását igyekeztünk
elõsegíteni.
– Ön szerint hogyan lehetne
összegezni a mai ember
számára a Hamvas Béla életfilozófiájában rejlõ üzenetet?
– A leghitelesebb és legtömörebb válasz talán egy
Hamvas-idézet lehetne, a
Silentium címû mûbõl, amelyik éppen itt, Szentendrén
született: „A világ javulása az
én javító tevékenységemtõl
függ. (…) A világ megváltozását csak a magam megváltozása teszi lehetõvé… Valódinak kell lenni. Létemet az
utolsó fillérig be kell váltani. S
mivel az egyetlen valóság Isten,
hozzá hasonlóvá kell válnom,
minden egyéb elporlad és elmúlik, és az enyészetben eloszlik,
és amikor az ember meghal,
csak azt viszi magával, ami
valódi, a többi a nem-létezõben
marad. Csak azt vihetem át,
ami tiszta. Amit, ha megkopogtatok, cseng. Ami üres, és így
meg nem zavarható. A derû.
Megfoghatatlan és meghatározhatatlan.”
Kéri Ildikó

Hamvas Béla emléknap
November 7-én, pénteken,
az író halálának 40. évfordulója
alkalmából emléknapot rendeznek
Szentendrén.
Fõvédnök:
Dr. Dietz Ferenc polgármester
Rendezõk:
Ars et Vita Alapítvány, Szentendre,
Szentendre Város Önkormányzata,
Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta, Pest Megyei Könyvtár,
Szentendre, Hamvas Béla Kör, Budapest, Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület.
12 óra
Tiszteletadás Hamvas Béla és Kemény
Katalin sírjánál a Szentendrei köztemetõben (Sztaravodai út)
A sírnál áldást mond:
Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész
Köszönetet mond:
Marghescuné Hunor Mária,
az Ars et Vita Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Hamvas Bélára
és Kemény Katalinra emlékezik:
Jókai Anna írónõ
13 óra
Fogadás a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.)
15 óra
Hamvas Béla jelenvalósága
Ünnepi megemlékezés
a Városháza dísztermében
Ünnepi köszöntõ:
Dr. Dietz Ferenc polgármester
A mûsor moderátora:
Kondor Katalin
Hamvas Bélára emlékezik:
Dúl Antal
Zongorázik:
Szabados György
Válogatás Hamvas Béla mûveibõl:
Pápai Erika, Söptei Andrea, László
Zsolt és Rátóti Zoltán színmûvészek
elõadásában
Bach, Schumann mûveibõl részleteket
ad elõ zongorán:
Kamp Salamon hadnagy
16 óra
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,
Szathmári Botond, Szõcs Géza, Thiel
Katalin
Szabó Sándor gitármûvész elõadása

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

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
Tel.: 26/301-701;
www. muveszetmalom.hu
Nyitva: minden nap 10-18
óráig
November 16-ig
látogatható:
KORNISS DEZSÕ
(1908-1984) GYÛJTEMÉNYES
KIÁLLÍTÁSA

Szolidaritás
A Szolidaritás – Ellenzék és
kultúra Lengyelországban
(1980-1989) címû kiállítás a
PMMI Ferenczy Múzeuma és a
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége rendezésében november 7-én, pénteken 17.30-kor
nyílik a Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.). Köszöntõt mond: Joanna Stempinska, a Lengyel Köztársaság
nagykövete és Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató. A kiállítást megnyitja: Szép Tibor, Pest Megye
Önkormányzatának fõjegyzõje. A kiállítás január 31-ig
látható hétfõ és kedd kivételével naponta 14-18
óráig. A kiállítás-megnyitó
elõtt a témához kapcsolódó
beszélgetésre várnak mindenkit a Pest Megyei Könyvtárba (Pátriárka u. 7.) november 7-én, pénteken 15.30
órára. Résztvevõk: Andrzej
Celinski, Jerzy Eisler, Bogdan
Lis, Tischler János és Maciej
Zieba. A beszélgetést Pályi
András vezeti.

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Gyûjtõ vásárolna bármelyik korból kitüntetéseket,
jelvényeket, plaketteket, érmeket, ezen kívül régi
képeslapot és régi iratokat, katonai tárgyakat.
Hívjon bizalommal. 06-20-431-0551.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult (ívelt,
cseresznyeszínû, üvegborítású), 110 cm magas,
320 cm széles, 120 cm mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26) 312-657.

Leinformálható, tapasztalattal rendelkezõ
fiatal hölgy, bejárónõi, gyermek-felügyeleti munkákat vállal. Tel. 06-70-526-1791.
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.

Új 22 l-es befont üvegballonok eladók. Tel. (26)
718-975.
Alig használt elektromos kerékpár eladó. Tel. (26)
312-977.
ÁLLÁS
Szentendrei étterembe ügyes, gyors pultost
keresünk. Tel. 06-20-599-6988.
Vállalkozás, villanyszerelõ szakmunkás vagy
szerelõ pár munkatársakat keres. Azonnali kezdéssel! Tel. 06-20-944-2333.

LAKÁS, INGATLAN

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén a Füzesparkban félemeleti bútorozatlan, egyedi gázfûtéses lakás kiadó. Tel.
06-20-430-3979.
Szentendre Pismányban 450 nm-es luxus családi ház bérbeadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen 30 nmes felújított ház, részben bútorozottan, hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-970-6341.
Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel. 06-30-9712360.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.
Szentendrén, 45 nm-es, új lakás, alacsony rezsivel bérbeadó 59 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30454-4431.

Szentendrei étterembe pultost és kézilányokat
keresünk. Tel. (26) 311-175.

Kiadó szoba hölgynek, párnak. Tel. 06-30-9496456.

A szentendrei Diego Áruházba varrónõt keresünk.
Jelentkezés: 06-30-526-3636.

Szentendrén a 11-es út mellett, a volt Pilis Rádió
épülete, lakásnak, üzletnek esetleg irodának,
garázzsal vagy külön is kiadó. Tel. 06-20-3938691.

Építõiparban jártas, fiatal segédmunkást keresek, szentendrei munkahelyre. Tel. 06-70-3409568.
P'art mozi mozigépészt keres fõ-vagy mellékállásba. Tel. 06-20-823-2658.
Agilis reklámszervezõt keres a P'art mozi. Tel. 0620-823-2658.
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: 06-26309-557.
Mac-, DTP operátort keresek távmunkára. Tel. 0630-900-3092.
ÁLLÁST KERES
Középkorú hölgy takarítást vállal magánházaknál
Szentendre és vonzáskörzetében. Tel. 06-0-4203377.
Idõsek otthoni gondozását, ápolását vállalom.
Tel. 06-20-910-6732.
Takarítást, nagytakarítást, vasalást vállal egy
megbízható, igényes fiatalasszony. Tel. 06-30336-4943.
Megbízható hölgy, gyakorlattal, délutánonként
vasalást vállal. Hívjon bizalommal. Tel. 06-20492-3186.
Megbízható, 38 éves hölgy takarítást, vasalást
vállalna, hosszútávra Szentendre és környékén.
Tel. 06-30-397-6117.
50-es nagymama délutáni gyerekfelügyeletet vállal, óvodából, különóráról hazaszállítással. Tel.
06-20-391-1373.
Középkorú intelligens hölgy, házak és lakások
takarítását vállalja Szentendrén és környékén.
Tel. 06-70-616-5756.
Biológia-földrajzszakos tanárnõ (orvos férj), heti
két alkalommal, szerdán és pénteken 17-19 óráig
társalkodónõként vagy idõs hozzátartozó felügyeletét vállalja. Tel. 06-20-313-1063.
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, e-mail:
match-point@ freemail.hu.

Szentendre belvárosában 40 nm lakás kiadó.
Tel. 06-20-665-3685.

EGÉSZSÉG

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

Vagyonvédelmi cég személy- és vagyonõröket
keres Szentendrén hivatali épület õrzésére. Tel.
06-1-220-5391/106, 06-70-378-8287.

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

Kismama jóga Szentendrén! Szerdán és pénteken délelõtt10 órától. Más idõpont is lehetséges. Tel. 06-30-512-00 Bedõ Kriszta.

Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség nyílt
állandó munkahelyre a 25 éve folyamatosan
üzemelõ Rab Ráby vendéglõmbe. Tel. 0620-980-9274.

Szentendrei könyvelõiroda azonnali belépéssel
mérlegképes könyvelõt keres. Az önéletrajzokat
primaudit@dunakanyar.net címre várjuk.

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

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

HITEL
Adósságkezelés – hitelkiváltás. Tel. 06-30-9496456.

Hatfiókos mélyhûtõ olcsón eladó. Tel. (26) 318438.
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Szentendrén a Bükkös-patakhoz közel, csendes
helyen, hosszabb idõre kiadó, 130 nm, 5 szobás
sorházi lakás, garázzsal. Tel. 06-70-336-5530.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új építésû
lakás, akár irodának is alkalmas. Somogyi: Tel.
06-20-398-5592.

Szentendre Tyúkos-dûlõn 1440 nm, 10% beépíthetõségû, panorámás telek 15 000 Ft/nm eladó.
Villany bevezetve, víz, gáz az utcában. Tel. 0630-331-8393.
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.
Szentendre óvárosában, kertes családi ház eladó
533 nm-es telek, 120 nm-es ház. Irányár: 26
millió forint. Tel. 06-20-450-1652. Ingatlanosok
kíméljenek.
Belvárosban, mûvésztelep közelében a Szamárhegy végén, kis lakóház külön mûteremmel
és vendégszobával, szuterénnel, romantikus
belsõ kerttel, teljes diszkrécióval 35 millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
228 nm-es, 3 szintes, luxus családi ház, Leányfalun, 85 millió forintért eladó. Tel. 06-20333-0933.
Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2. emeleti, 55
nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30-233-5531.
Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút mellett, 2000 nm-es ingatlan, 100 m hosszan Dunaparttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, családi házban, felújított, 80 nmes, tetõtéri lakás, kertrésszel 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. 06-30-4544431.
Szentendrén, 25 nm-es, téliesített összközmûves, könnyûszerkezetes ház 3,9 millió forintért eladó. Tel. 06-30-454-4431.
Füzesparkban 56 nm-es, erkélyes, 1 emeleti lakás
eladó. Tel. 06-30-670-2894.
Szentendrén, a Vasvári úti lakótelepen, az elsõ
sorban eladó egy 70 nm alapterületû, elsõ
emeleti, 1+2 szobás, étkezõs, cirkó fûtéses lakás.
Ára: 17,5 millió Ft. Tel. 06-70-225-9227.

Kiadó 55 nm-es lakás a Püspökmajor-lakótelepen
októbertõl. Tel. 06-30-558-6303.

Szentendrén a Füzesparkban 2 szobás, 52 nmes, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás eladó. Tel.
06-20-310-7296, 06-20-205-5826.

Vasvári-lakótelepen egy 60 nm-es, 1+2 félszobás,
2. emeleti lakás, 60 ezer Ft/hó + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-206-4003.
Szentendrei családi ház 55 nm-es, különbejáratú alsó szintje, bútorozatlanul kiadó.
Egy légterû, amerikai konyhás, konvektoros, kis rezsivel. Ár: 55 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-20-965-7912.
Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70-211-5908.
Szentendrén, a Nyár utcában 70 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

Szentendrén, Pismány déli oldalán 750 nmes építési telek, nem magasan, eladó.
Irányár: 17,4 millió forint. Tel. 06-20-2948985.
Belvárosban, mûvésztelep közelében, kis lakóház, plusz mûterem, plusz különálló vendégszoba, szuterénnel, romantikus, diszkrét belsõkerttel 35 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.
OKTATÁS

Kiadó Szentendrén, BELVÁROSBAN, kertes ház
110 nm-es emeleti szintje. (Oktatásra, vállalkozásra, lakásként is alkalmas). Tel. (26) 318438, 06-20-393-3652. Tel. (26) 318-438, 0620-393-3652.

Szentendrén 55 nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-223-3098.

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

Szentendrén, társasházban másfélszobás 40 nmes átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ állapotban 8,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376
Szentendrén, társasházban, 32 nm-es garzonlakás, egyedi fûtéssel 7 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
120 nm-es, felújított ikerház, belvároshoz közel,
33 millió forintért eladó. Tel. 06-20-934-3470.
Szentendrén a Füzesparkban 2 szobás, 52 nmes, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás eladó. Tel.
06-20-310-7296, 06-20-205-5826.
Szentendrén eladó egy elsõ emeleti, 50 nm-es,
örökpanorámás, panellakás. Tel. 06-30-6401942.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 0630-330-0554.
Angol tanítást vállalok. Tel. 06-30-229-3689.
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.
Fiatal, diplomás angoltanár, nagy tapasztalattal, angolkorrepetálást, nyelvvizsga felkészítést
(minden szinten) vállal, beszédközpontú
órákkal, személyre szabott módszerrel, kedvezményes áron a szentendrei HÉV-állomásnál.
Tel. 06-70-258-5712.
Rajz és festés. Szentendrén, hétfõn és szombaton, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-3892250 Laár Balázs.
Beszédcentrikus angoloktatást vállalok külföldi
diplomával, angol nyelvterületen szerzett, 30
éves gyakorlattal. Tel. (26) 323-273, 06-30-4217096.
Angol tanítás Szentendrén. Kezdõknek, haladóknak nyelvvizsgáig, továbbá kiemelten oktatom
az élõbeszédet és az üzleti nyelvet. Tel. 06-30922-6238.
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. 06-30-4217096, (26) 323-273.
SZOLGÁLTATÁS
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, 06-20335-3411.
Villany- és antennaszerelés. Házi-, irodaiés kaputelefon rendszerek telepítése,
javítása. Villámvédelem és túlfeszültség
védelem. Számítógép szerelés, telepítés
garanciával. 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. 0620-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Szakképzett kertépítész szakszerû kertgondozást, házkörüli munkákat vállal. Tel. 06-70-2276749.

Kõmûves- és mindennemû famunkák végzését
vállaljuk. Tel. 06-30-311-9231.
Mikrochip beültetési akció október hónapban Szentendrén az Állatkórházban (Római
sánc u. 2/b) és Tahitótfaluban az állatorvosi rendelõben. (Szentendrei u. 6.) Chipbeültetés és regisztráció fél áron, 3500
Ft/eb, 3000 Ft-os tápvásárlási utalvány és
minõségi tápminta. Bejelentkezés: (26)
317-532.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311-847, 0630-950-4187.
Pedikûr-manikûr otthonában is! Visszahívjuk!
Tel. (26) 317-792.
Várunk szeretettel a Harmónia szépségszalonban, Duna-korzó 21/A., Darula Adrienn fodrász
Tel. 20-532-3856. Új férfi kollégával bõvült a
csapat, extrém és egyedi frizurák, hajhosszabbítás. Varga Krisztián Tel. 06-20-357-7809.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-,
szélvédõ javítás Szentendre, Elõd utca 2. Tel.
06-20-398-5592.
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: 0620-3470-258 vagy 06-30-493-1553.
Gyermekfelügyeletet, idõsek gondozását, takarítást, vasalást vállal fiatalasszony referenciákkal. Tel. 70-704-1152.
Ház körüli munka, takarítás, karbantartási
munka, festés, autómosás, polírozás. Tel. 0630-443-7885.
Jöjjön szépülni a Gigi kozmetikába! Októberben
sminktetoválási akció. Részletek honlapunkon:
www.atalakitunk.hu, Tel. (26) 301-364.
ÜZLET
Szentendrén 70 nm-es, száraz helyiség kiadó,
ami alkalmas raktározásra, mûhelynek illetve
3 gépkocsi beállására. Tel. 06-20-591-7501.
Szentendrén, nagyon forgalmas helyen 15 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-444-5820.
Szentendre belvárosában üzlethelyiség kiadó 40
ezer Ft/hó. Tel. (26) 380-005.
Szentendrén a Kõzúzó utcában 30 nm-es iroda,
teljes infrastruktúrával bérbe adó 59 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén, ipartelepen 2800 nm közmûves,
bekerített szabadterület 150 Ft/nm bérbeadó.
Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén, a Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-949-9890.
EGYÉB
Gyermekét egyedül nevelõ anyuka, nagyon
örülne megunt, használt gyerekbútornak, ágynak. Tel. 06-20-438-2142.
Nehezen élõ család szívesen fogadna tûzifát,
tüzelõnek való faanyagot. Tel. 06-70-557-5931.
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 óvó néninél lehet délutánonként.
Tel. 06-20-563-0609.

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
NEGRO 1 év körüli labrador keverék kan.
Október 14-én fogtuk be a Leányfalusi
úton. Ott már több napja csavargott.
JEREMY fajtatiszta airedale terrier kan,
kb. 5 év körüli. Október 16-án fogta be
a gyepmester a Vasúti villasoron. Nagyon
várja a gazdáját.
ÖRÖKBEFOGADÓT
VÁRUNK
PIPA 3 éves ivartalanított, oltott kan.
Megbízható házõrzõ, telep õrzésre is
alkalmas. Alapfokon kiképzett.

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 31. péntek
18.15 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson,
Mark Osborne
20.15 A NYOMOZÓ - színes
magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila
Legjobb magyar forgatókönyv, 2008
November 1. szombat
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 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

magyar vígjáték, 108 perc, 2007
(12) rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 MAMMA MIA - színes
magyarul beszélõ angol-amerikai
zenés vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 4. kedd
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 A NYOMOZÓ - színes
magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16) rendezte:
Gigor Attila
Legjobb magyar forgatókönyv, 2008
November 5. szerda
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 A NYOMOZÓ - színes
magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16) rendezte: Gigor
Attila

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Október 31. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK VII.
Kiss Mao-Tun István elõadása
November 14. péntek 18 óra
BARANYI KÁROLY ELÕADÁSA
November 21. péntek 18 óra
A MAGYAR KÖZÖSSÉG
Szekér Nóra elõadása
November 28. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása

November 2. vasárnap
14.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
16.15 A BOLDOGÍTÓ TALÁN színes feliratos amerikai-angol
vígjáték, 102 perc, 2008 (12)
rendezte: Paul Weiland
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 3. hétfõ
18.15 KALANDOROK - színes

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók B. u. 8.
November 7. péntek 18 óra
SZENTIRMAI ZOLTÁN ÉS
TZORTZOGLOU GEORGIOS
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
a kiállítás megtekinthetõ december
5-ig mindennap 14-22 óra között

KONCERT
DMH BARLANG Duna-korzó 11/a
November 11. kedd, 19 óra
JAZZ KLUB - BORBÉLY MÛHELY
Belépõjegy: 600 Ft
DMH BARLANG Duna-korzó, 11/a
November 22. szombat, 20 óra
KISTEHÉN TÁNCZENEKAR
Belépõjegy: 800 Ft

MINÕSÉGI TERMELÕI

MÉZ

A DUNAKANYARBÓL
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
Takács Gábor
2000 Szentendre
Szentlászlói út 26.
Tel.: 06 20 495 0144

FESTÕANGYALOK
Aknay János
Munkácsydíjas festõmûvész Festõangyalok
címû kiállítása nyílik
november 8-án, szombaton 11
órakor Veszprémben, a Mestermû galériában (Kossuth u.
17.). A megnyitón bevezetõt
mond Hegyeshalmi László festõmûvész, a Mûvészetek Háza
igazgatója, a kiállítást megnyitja Novotny Tihamér mûvészettörténész. A kiállítás
megtekinthetõ december 1jéig.
SZENT MÁRTON ÚJBORFESZTIVÁL ÉS LIBATOR
November 8-9.
„Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik“ –
tartotta a mondás. A Skanzen
idén is gondoskodik arról,
hogy ez ne történjen meg, így
immár hatodik alkalommal
rendezi meg a Szent Márton
Újborfesztivált és Libatort. A
gasztronómiai élményeken
túl tematikus tárlatvezetés,
foglalkozások, zenei és színházi programok várják a
látogatókat. A kora esti órákban (16-18 óráig) a múzeum
nagyrétjén tüzet raknak, és a
farakás körül melegedhetnek
a vendégek a hagyományõrzõ
résztvevõk dalait hallgatva.
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EGÉSZSÉG-PROGRAMOK
November 7. péntek,
15 óra,
Püspökmajori Klub (Hamvas
Béla u. 4.)
AURAFOTÓZÁS ÉS
MÉREGTELENÍTÉS
November 21. péntek,
13-18 óráig,
Izbégi Általános Iskola
EGÉSZSÉGNAP
Szûrések és egészségügyi
termékek vására
GYEREKEKNEK
November 8. szombat,
10 órától,
Püspökmajori Klub (Hamvas
Béla u. 4.)
JÁTSZÓHÁZ - NEMZELÉS
November 12. szerda,
10 óra,
PMK Színházterme
(Pátriárka u. 7)
HAMUPIPÕKE
A Nektár Színház elõadása
Belépõjegy: 500 Ft
November 22 szombat,
10 óra,
DMH Barlang
(Duna-korzó, 11/a)
MOSONYI ALÍZ:
SZEKRÉNYMESÉK
Az ESZME Társulat bábjátéka
Belépõjegy: 500 Ft (két
gyereknek. 800 Ft)

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.
Október 31.
Hétközben:
Ünnepi megemlékezés
október 23-án - összefoglaló
Testületi ülés - összefoglaló
Felújított Török Ignác utca átadása
Amerika elnökválasztás elõtt
Hétközben - Téma
A Kulturális, Oktatási és
Kisebbségi bizottság beszámolója Beszélgetés Zakar Ágnessel
Szentendrei Portré:
Szigethy Miklósné Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel
kitüntetett óvónõ
Magazinmûsorok:
187 Magazin - Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna XII/20
Amerika elnökválasztás elõtt
Ünnepi megemlékezés október 23-án
Szivárvány Sztármagazin: Belmondo
Képviselõ-testületi ülés október 28.
I. rész
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Wass Albert
emlékére
Wass Albert jubileumi emlékévet
záró gálamûsort és életrajzi kiállítást szervez november 15-én,
szombaton a Pomázi Mûvelõdési
Házban a Kráter Mûhely Egyesület.
15 órakor Jókai Anna mond
ünnepi beszédet, majd Wass
Albert életrajzi kiállítását megnyitja Turcsány Péter író, verset
mond László Zsuzsanna. 16 órától
filmvetítések: A látó ember (riportfilm Wass Alberttel) és Wass
Albert földjén címû dokumentumfilm.
18 órától zenés összeállítás Wass
Albert írásaiból, közremûködnek
Bánffy György, Császár Angéla és
Juhász Károly színmûvészek és a
Marimba ütõegyüttes.
20 órától mezõségi táncház és
tánctanítás, muzsikál az Eszterlánc Együttes.
Az est bevételét a pomázi Wass
Albert-szobor elkészítésére fordítják. A rendezvény támogatója
Pomáz Város Önkormányzata.
Érdeklõdés: Kráter Iroda, Pomáz,
Hõsök tere 12., (26) 325-321.

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kispályás
labdarúgás
Az elsõ forduló eredményei
Másodosztály
B-Steel-Tico tico
Bélatelep-Ultra Violák
Tico tico-XY
B-Steel-Ultra Violák
Bélatelep-Unicum
XY- Káosz
Izbég-Rész-autó
B-Steel-Unicum
Gépház-Káosz
Bélatelep-Rész-autó
Izbég-Unicum
Gépház-Rész-autó

3:2
2:0
3:1
2:1
2:3
2:1
4:1
0:3
1:1
1:0
4:2
4:3

Elsõ osztály
Anonymus-Zsalu
1:1
Boka Junior-Püspökm. II.1:1
Zsalu-Kéményseprõk
1:4
Anonymus-Püspökm. II. 2:1
Boka Junior-Piramis
4:2
Kéményseprõk-Máj FC
0:1
Magyar Alma-Phoenix 1:1
Anonymus-Piramis
3:1
Mazda Mirai-Máj FC
4:2
Boka Junior-Phoenix
4:3
Magyar Alma-Piramis
7:2
Mazda Mirai-Phoenix
5:4
Ebben az évben még 2-2 forduló lesz: a másodosztály
csapati november 8-án és és
29-én, az elsõ osztály csapatai
november 15-én és december
6-án lépnek pályára.
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Szénási Gergely a világbajnok

Karatesikerek Luxemburgban

Október 17-19-én rendezték
meg a hivatalos WUKO ifjúsági
összkarate világbajnokságot
Olaszországban, melyen 5 kontinens, 150 szövetség, 1500
versenyzõ közül a szentendrei
Szénási Gergely szerezte meg az
egyéni világbajnoki címet.
Az 1991-es születésû Gergely
tíz éve karatézik, ez idõ alatt
kilencszer volt magyar bajnok,
volt WKC Világkupa gyõztes,
Ifjúsági Játékok gyõztese,
Balkán Trophy gyõztes és
bronzérmes a spanyol bajnokságban. És a sor még folytatódik: többszörös Adriabajnok, Horvát Open, Cseh
Open, Szlovák Open, Szlovén
Open, Ausztria Open, Budapest
Open gyõztes és diákolimpia
bajnok.
Gratulálunk Szénási Gergelynek az eddigi sikerekhez, és biztosak vagyunk abban, hogy halljuk még a nevét ezután is.

Az idei évben Luxemburg adott otthont a 36. Wadokai Karate
Európa bajnokságnak. A résztvevõ 17 ország sportolói ifjúsági
korosztálytól a felnõtt korosztályig mérkõzhettek a bajnoki
címekért. A 31 fõs magyar válogatottban városunkat a Piramis
Sportegyesület karate szakosztályának két versenyzõje, Herczeg
Balázs és Tóth Péter képviselte.
A versenyen formagyakorlat kategóriában elõször Herczeg
Balázs lépett a küzdõtérre, és rövidesen megszerezte elsõ
gyõzelmét, majd az elõdöntõig meg sem állt. Sajnos itt egy kis
hibát vétett, így a döntõbe már nem jutott be: a 3. helyen zárta
a versenyt. Ezután került sorra Tóth Péter, aki 2006-ban a kadetek között 2. helyen végzett. Itt a junior korosztály rendkívül
erõs mezõnye várt rá. Nem kezdõdött számára jól a verseny,
hiszen a késõbbi döntõstõl szoros versenyben, egy zászló
különbséggel kikapott, így a vigaszágra került. Nem vette el a
kedvét a kezdeti sikertelenség, és a vigaszágon végig remekelve
kiharcolta a 3. helyezést.

Le Bannerrel edzettünk!
Hatalmas megtiszteltetésben volt része a Szentendre VSE
Küzdõsport Szakosztályának, mert beválogattak minket azon
kevesek közé, akik a híres francia K1 sztár magyarországi promóciós edzésén részt vehettek. Szászi Ferenc vezette a különítményt, akik végig dolgozhatták Le Banner edzését, és ízelítõt
kaphattak a francia virtusból.

Herczeg Balázs: – Nagyon örülök, hiszen ez volt életem elsõ
nagy nemzetközi versenye, ha
rutinosabb vagyok talán még
elõrébb is végezhettem volna.

Tóth Péter: – Sajnos, a sorsolás nem kedvezett a verseny
napján. Boldog vagyok, hogy a
junior mezõnyben is dobogóra
állhattam.

Schirilla György '56-os emlékfutás

1%

A Lovasíjász Hagyományõrzõ SE
a 2007. évi SZJA 1%-ot, 60 765
Ft-ot teljes egészében állateledelre használta fel. Köszönjük
a támogatást!
Számlaszámunk: K&H 1040311231116778-00000000

Október 16-án Tatabányáról indulva és október 23-án Salgótarjánra érve Schirilla György '56-os emlékfutást tartott, az
egészséges társadalomért.
Október 18-án délelõtt érkezett Szentendrére a Pomázi út
felõl. A városhatárt jelentõ
A Primatorna olyan mozgásforma, amely minden igényt kielégít. Bármikor
táblánál az „AGY-Tanoda“, a
elkezdhetõ, hiszen a torna folyamatos, örök tanulás, a koreografált gyakorFerences Gimnázium, az Izlatok rendszeresen cserélõdnek, így sem a zenére, sem a gyakorlatokra
bégi Általános Iskola és a
nem lehet ráunni. Programunk alakformáló-zsírégetõ, az eredmény,
Szent András Általános Iskola
táplálkozási szokásainktól függõen, pár hónap elteltével mérhetõ.
Orvosilag bizonyított tény, hogy az ország lakosságának több mint a fele
tanulói várták, emlékszala40-50 éves korára mindenféle gerincproblémákkal, izületi kopásokkal
gokat kötöttek fel az emlékküzd. A Primatorna abban szeretne segítséget nyújtani, hogy életünk
futás kopjafájára, majd együtt
során minél késõbb jelentkezzenek ezek a problémák. A csinos külsõ, a
futottak vele.
magabiztos megjelenés önbizalmat ad, amely sikeressé tesz az élet minA szentendrei futás a Harkály
den területén. A hangulatos órák, a jó társaság kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, ellazulásra. Egészséges kismamákat is szerettel várunk! A
út – Vasúti villasor – Kõzúzó
Primatorna korhatár nélkül végezhetõ sport. Gyere, tartozz Te is közénk!
utca, 11-es úton a Városi
Bíróság parkolójáig tartott,
ahol Schirilla György elbúcsúzott a gyerekektõl.
Köszönjük az iskolák diákjainak, és a velük futó testnevelõknek a részvételt.
Polgármesteri Hivatal
Bõvebb információ: 06-30-399-44-65
Szentendre
www.sportkapu.hu/body-holly

Formába hozzuk Szentendrén és Pomázon!

