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ZÖLDPONT
Környezetvédelmi 

összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Az október 23-i ünnepségen Szentendre önkormányzatának képviselõ-testülete dön-
tése alapján a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény elis-
merésére az alábbi kitüntetõ díjakat adták át: Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj:
Simon László, Szentendre Város Szolgálatáért Díj: dr. Solymos Rezsõné, Szentendre
Város Közmûvelõdési Díj: Krizbainé Szabó Éva, Szentendre Város Testnevelési és Sport
Díj: Dombay Rudolf, Szentendre Város Közegészségügyi Díj: dr. Hernádi Emil. (Összeál-
lításunk a díjazottakról a 4-5. oldalon.)

Simon László Dr. Solymos Rezsõné Krizbainé Szabó Éva Dombay Rudolf Dr. Hernádi Emil

A tavaly novemberi Zöld pont
mellékletünkben a szelektív
hulladékgyûjtõ szigetekkel
kapcsolatban felmerülõ kér-
désekrõl írtunk. Többek között
az alábbi kijelentés hangzott
el: „Az igazság az, hogy egy
ekkora városnak sokkal több
szelektív szigetre lenne szük-
sége. Körülbelül 60-70 hasonló
lerakóhely tudná zökkenõ-
mentesen ellátni a lakosságot.
A meglévõ konténereket a város
pályázaton nyert pénzbõl vá-
sárolta és újak beszerzésére

egyelõre nincs keret“ – nyi-
latkozta a Városi Szolgáltató
Zrt. hulladékgazdálkodási mû-
vezetõje, Pálinkás Attila.
Azóta eltelt egy év, és a hely-
zet csak rosszabbodott, hisz a
belváros területén lévõ egyet-
len gyûjtõhely is megszûnt,
hónapokkal ezelõtt felgyújtot-
ták. Ez a harmadik lerakóhely,
amelyik a lángok martaléka
lett, és a tettest (tetteseket)
egyik esetben sem fogták el.
Így 19 szelektív hulladékgyûj-
tõ sziget van egész Szentendre

területén, ami az ideális szám-
nak még az egyharmadát sem
éri el. A belvárosiak számára
két kilométeres körzetben
egyetlen gyûjtõhely sincs.
Kondacs Krisztián környezet-
védelmi referenst arról kér-
deztük, hogy mikor pótolják a
hiányzó konténereket.
– Két lerakóhely létesítéséhez
szükséges konténereket már
megvásárolta a város, de egye-
lõre még nem sikerült megfelelõ
helyet kijelölni, ugyanis fennáll
a veszély, hogy a belvárosban az

éjszakai randalírozók ismét fel-
gyújtják. A lakosok is tiltakoz-
nak az ellen, hogy az utcájukba,
a házuk mellé telepítsük a
konténereket. Egyszóval nagyon
nehéz olyan semleges helyet
találni, amelyik a használók
számára kényelmesen elérhetõ,
de nem zavar senkit, ugyanakkor
szem elõtt van, hogy ne lehessen
tönkre tenni. Elképzelhetõ, hogy
a belváros területén csak akkor
telepítenek újabb lerakóhelyet,
ha elkészül a tervezett térfigyelõ
rendszer, ami lehetõvé tenné
ezek biztonságos használatát.

(ki)

Pótolják-e a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket?

Új jelzõlámpás csomópont
Új jelzõlámpás csomópontot alakítanak ki Szentendre belvárosában. A jelenleg zebrás
gyalogátkelõhellyel megoldott Bükkös-parti csomópontnál 2009. elsõ félévtõl már
biztonságosan kelhetnek át iskolások, idõsebbek, babakocsival közlekedõk és gya-
logosok. Korábban több súlyos és halálos kimenetelû baleset is történt ennél a
keresztezõdésnél.

„Számos bejelentést kaptunk szülõktõl, hogy a Bükkös-pataknál található gyalogátkelõ-hely a
megnövekedett forgalom miatt nem biztonságos gyermekeik számára. Korábban ezt a problémát
a reggeli órákban kivezényelt rendõrökkel és polgárõrökkel oldottuk meg. A Magyar Közút Kht.
által is támogatott pályázatunk 15 millió Ft támogatást kapott a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztériumtól“ – nyilatkozta lapunknak dr. Dietz Ferenc polgármester. A Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégiában is megfogalmazott biztonságos város céljai alapján kezdõdött
meg 2008. október közepén a beruházás, amelynek kapcsán a gyalogosok a sárgán villogó
figyelmeztetés helyett igazi védelmet kapnak. A 11. sz. fõút forgalma különösen reggeli és
délutáni csúcsidõszakban irányonként eléri az 1700 J/h-ás értéket. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a gyalogosok átkelése nagyon nehézkes. Emellett két új sebességlassító berendezés is felhívja az
autósok figyelmét a gyalogosokra, és lassításra ösztönzi õket, hozzájárulva ezáltal az átkelõ biz-
tonságának növeléséhez.
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak:  Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 •
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ÉRTESÍTÉS BABAUTALVÁNY ÁTVÉTELÉRÕL

Gratulálok gyermeke születéséhez! – 2008. július 3-án elsõ alkalommal köszöntötte 
dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere a Városháza Dísztermében megjelent
szentendrei szülõket. Egy gyermek születése a család szeretete és törõdése mellett
jelentõs anyagi ráfordítást is igényel, a város vezetése jelképes 10.000 Ft összeggel
köszönti a szülõket és az újszülõtteket.
Azok, akik a kiértesítés után eddig még nem vették át a Szentendre Város Önkor-
mányzata által, az újszülöttek számára ajándékozott 10 000 Ft értékû babautalványokat,
november 10-ig tehetik ezt meg. Mivel hamarosan el kell készíteni a pénzügyi elszá-
molást, így azok számára, akik november 10-ig nem veszik át az utalványokat, azt
késõbb már nem áll módunkban átadni. 
Az utalvány átvételére a következõ idõpontokban lesz lehetõségük: hétfõn: 13-15 óra
között; szerdán: 10-12 és13 - 15 óra között; pénteken 10 - 12 óra között, a Polgármesteri
Hivatal földszintjén található pénztárban. Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni
személyazonosító igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
lakcímkártyáját.

Polgármesteri Hivatal

KERTI
ZÖLDHULLADÉK

BEGYÛJTÉS

I. ütem: november 8-9.
Püspökmajor-lakótelep és
környéke (László telep – Ko-
vács L. u. – Dunakanyar krt. –
Vasúti villasor által határolt
terület)
Pannónia-telep (Vasúti villa-
sor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera patak által határolt
terület)
II. ütem: november 15-16.
Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Pap-sziget –
Szarvashegy városrészek, va-
lamint 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. – Füzes-
park – Vasvári ltp. – Sztara-
vodai út – Dömörkapu által
határolt terület)

A kerti zöldhulladék ingyene-
sen bevihetõ a VSZ Zrt. hul-
ladékudvarába, melyrõl bõveb-
ben a szemétszállítási számla
mellé csatolt Hulladék Híradó-
ból tájékozódhatnak. 
További információk:
www.vszzrt.hu, (26) 501-026
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A polgármester 

naplója
November 7. (péntek)
10.00 TV2 Ingatlanbróker
interjú – ingatlanhelyzet
Szentendrén
11.30 Balatonfüredi polgár-
mester fogadása
12.00 Tiszteletadás Hamvas
Béla és Kemény Katalin sír-
jánál
15.00 Hamvas Béla halálának
40. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezés a
Városháza Dísztermében 
17.30 Püspökmajori óvoda
fennállásának 30. évforduló-
ja alkalmából ünnepség 
17.45 „Szolidaritás“ – El-
lenzék és kultúra Lengyel-
országban (1980-1989) ke-
rekasztalbeszélgetés és kiál-
lítás a PMK-ban

November 10. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszá-
moló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõ-
jével megbeszélés
13.00 Káposzta–party a
Nyugdíjas Klubban
14.00 Szentendrei Városfej-
lesztési Kulturális Kht. ügy-
vezetõjével megbeszélés
15.00 VSZ Zrt. vezérigazgató-
jával megbeszélés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakcióveze-
tõkkel

November 11. (kedd)
09.00 Testületi ülés

November 12. (szerda)
14.00 Szociális munkások
napja a P'Art Moziban
15.00 DMRV vezérigazgatójá-
val megbeszélés

November 13. (csütörtök)
09.30  Országos Árvízvédelmi
Konferencia a Városháza
Dísztermében
15.00  Óvodák mûködtetésé-
vel kapcsolatos egyeztetés
17.00 Városfejlesztõ Egye-
sület ülése

Megrongálták a szlovák
helységnévtáblákat

Festékkel fújták le Ismeretlen tettesek november 1-jérõl 2-ára
virradó éjjel Pilisszentkereszt és Pilisszántó községek szlovák
nyelvû helységnévtábláit. Némelyeknek az oszlopát is kidön-
tötték, a községháza falára pedig a „nácik“ feliratot festették.
Az eset azután történt, hogy Dunaszerdahelyen egy szlovák-
magyar futballmérkõzés során a szlovák rendõrök a kamerák
tanúsága szerint aránytalanul erõszakosan léptek fel a magyar
szurkolókkal szemben. Lendvai József pilisszentkereszti pol-
gármester szerint a meccsen történtek összefüggnek a falubeli
vandálkodással. Demján Tamásné, a helyi szlovák kisebbségi
önkormányzat elnöke ugyanakkor kiemelte: a községben bé-
késen élnek egymás mellett a különbözõ nemzetiségek. A Pest
Megyei Rendõrfõkapitányság rongálás vétsége miatt folytat
eljárást az ügyben.

Vizsgálják az augusztusi
tinédzsertragédiát

Két fiatal vesztette életét augusztus 11-én a 11-es fõút Egres
úti keresztezõdésénél - járta be a hír nyáron az országos médi-
umokat. A baleset körülményeinek vizsgálatát – több szakértõ
bevonásával – a Szentendrei Rendõrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya folytatja. Az eljárás során a BMW típusú
személygépkocsit az igazságügyi mûszaki szakértõi vizsgálat
miatt a hatóságok lefoglalták. A szakértõi vélemény el-
készítéséhez szükség van a balesettel érintett útszakasz, illetve
az útkanyarulat lejtésének, dõlésszögének hivatalos iratok
alapján történõ meghatározására, a gépkocsiból kiszerelt
légzsákvezérlõ egység, valamint a gyorsulásvezérlõ egységek
vizsgálatára. A rendõrség kezdeményezte a Németországban
található BMW gyár részérõl a fenti egységek vizsgálatát, azon-
ban a kért adatok még nem érkeztek meg a hatósághoz. A be-
szerzett adatokat a hatóság majd a kirendelt szakértõ felé
továbbítja, amelyek birtokában a szakértõ elkészíti részletes
véleményét. Ezen igazságügyi mûszaki szakértõi vélemény és 
a kért igazságügyi orvosszakértõi vélemények beszerzését
követõen kerülhet sor személyi felelõsség megállapítására, 
a gyanúsított kihallgatására – adott tájékoztatást a napokban
a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság.

- t -

Két óvoda kerülhet 
egyházi fenntartásba

Támogatja a képviselõ-testület Szentendre Város Óvodai
Intézményei Vasúti Villasori Tagóvodájának és Hétszínvirág
Tagóvodájának egyházi fenntartásba adását oly módon, hogy
az ingatlanok az óvodai funkció ellátásának idõtartamára a
fenntartó egyház tulajdonába kerüljenek – mondta ki egy
október 28-i testületi döntés. Az elõterjesztés szerint a Vasúti
Villasori Tagóvoda a Szentendrei Református Egyházközséghez,
míg a Hétszínvirág Tagóvoda a Szentendrei Evangélikus Egyház-
községhez kerülne. Városunk számára az egyre növekvõ lélek-
szám miatt mind nagyobb anyagi terhet jelent az óvodai
intézmények önkormányzati finanszírozása, így az intézkedés
némi könnyebbséget jelenthet e téren. További tárgyalások
folynak egyúttal a Szentendrei Waldorf Alapítvány képviselõi-
vel az izbégi volt parktábor területén egy új Waldorf Óvoda
létrehozásának lehetõségérõl, illetve a Baptista Gyülekezettel
a Radnóti út melletti területrészen egy új óvoda, illetve multi-
funkcionális épületegyüttes létrehozása céljából.

Energihatékony épületek

Szentendre nyolc európai várossal és egyetemi
kutatóintézettel együtt vesz részt egy európai uniós
támogatású projektben, amelynek kapcsán energia-
hatékony épületek kerülnek kialakításra. Nemrég került
sor a „Sechurba“ projektben résztvevõk elsõ talál-
kozójára Angliában, valamint Salzburgban.

A projekt a történelmi városrészek energiatudatos átalakítása a
kulturális örökségre való figyelemmel. A közösségek jövõképet
és intézkedési tervet dolgoznak ki.  Három mintaépület energia
auditja készül el, és meghatározásra kerül a 40%-os CO2 csökken-
tés lehetõsége is, majd egy szoftver segítségével mutatják be a
változási folyamatot. 
A találkozó célja volt, hogy a projektben részt vevõ önkor-
mányzatok és esettanulmányokat készítõ szakemberek megis-
merjék egymás célkitûzéseit, fejlesztéseit és a pályázati le-
hetõségeket. Szentendre nemzetközi környezetben mutatko-
zott be olasz, bolgár, dán, görög, ír partnereinknek. A találkozó
fõ témái voltak a lehetõségek, kockázatok, akadályok és jövõ-
beli kilátások a történelmi városrészek megújításában, tech-
nikai megoldások a városok megújuló energiahasznosítással
történõ megújításban, megújuló energiák építészeti alkal-
mazása, esettanulmányok, értékelési szempontrendszer, törté-
nelmi kiválóságok, kommunikációs feladatok, lehetõségek a
városok megújuló energiahasznosítással történõ megújításban.
A találkozón a projektpartnerek a következõ idõszakra a
felmérésekben részt vevõ épületek felméréseit tûzték ki célul.
A következõ találkozó idõpontja: 2009. március, Dánia.

Akadémiai díj
A Magyar Tudomány Ünnepe megnyitó ünnepi ülésén, novem-
ber 3-án díjakat és kitüntetéseket adtak át az MTA Székházában.
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedõ
tudományos életmûvük elismeréseként Eötvös József-koszorú-
val tüntette ki a városunkban élõ Benedeczky Istvánt, a bioló-
giai tudomány doktorát, a Szegedi József Attila Tudomány-
egyetem nyugalmazott egyetemi tanárát az elektron mikroszkó-
pos technika Magyarországon elsõk között történt bevezetéséért
és továbbfejlesztéséért, valamint a magyar mikroszkópos
kutatások egymást követõ generációinak képzésében való
kivételes oktatói és továbbképzõ munkájáért. Sejtbiológusként,
különösen a szekréciós granulumok képzõdésében, az exoci-
tozis és membrán recirkuláció mechanizmusának tisztázásában
tett alapvetõ felfedezéseket a mellékvese-velõ chromaffin sejt-
jein és egyéb mirigy sejteken. Iskolateremtõ munkájának ered-
ményeként tanítványai és azok tanítványainak generációja
világszínvonalon is vezetõ szerepet játszanak a sejtbiológiában,
a rákkutatásban és a neurobiológia továbbfejlesztésében.
Rendkívüli humanizmusa, megalkuvást nem tûrõ becsületes
munkaszeretete, megértõ embersége és tudományos értékrend-
szere ma is érvényes és idõtálló.

Árvízvédelmi konferencia
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és Szentendre Város
Önkormányzata november 13-án, csütörtökön 9.30-tól
árvízvédelmi konferenciát tart a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében. A konferencia 13.30-kor állófogadással zárul.
A konferencián felszólalnak: dr. Dietz Ferenc polgármester, 
dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
elnöke, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
dr. Tatár Attila tü. altábornagy, Szalay Ferenc szolnoki pol-
gármester, dr. Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója, Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága igazgatója, Kabay Sándor, a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Nagy
Sándor szeged alpolgármester, Spányik Gábor, a MAHART
Passnave ügyvezetõje, dr. Léderer Károly, a Transinvest
Budapest Kft. ügyvezetõje.
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DR. SOLYMOS REZSÕNÉ a Sop-
roni Tanítóképzõben szerezte
általános iskolai tanítói okle-
velét. 1962-87-ig, nyugdíjazá-
sáig szentendrei általános is-
kolákban tanított: az Izbégi Ál-
talános iskolában tanítóként,
majd igazgató-helyettesként
és 1979-1987-ig a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában szintén
igazgató-helyettesként, majd
igazgatóként dolgozott nyug-
díjba vonulásáig.
A városi továbbképzések aktív
résztvevõje, sokszor elõadója
volt. Jó kedélyû, mindig újat
keresõ, eredményes pedagó-
giai munkát végzõ tanító.
Legnagyobb feladatának a
lakótelepi oktatás megszer-
vezését tartotta: a demográfi-
ai csúcspont idején nem kis
feladatot jelentett az összes
tanköteles gyerek beiskolá-
zása. Nagy türelemmel, gon-
dossággal járt el kollégái
ügyében is. Munkáját mindig
az igényesség, a pontosság
jellemezte. Gyerekek, szülõk
és kollégák irányában is min-
dig humánusan, szeretetet
sugározva járt el, harmonikus,
kiegyensúlyozott személyi-
sége jótékony hatással volt az
iskola légkörére. Élete során
már számos elismerésben ré-
szesült: az Oktatásügy Kiváló
Dolgozója, Kiváló munkáért
kitüntetés, és a Pedagógus
Szolgálati Emlékérem tulaj-
donosa.

KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA kul-
turális menedzser és múzeum-
pedagógus 33 éve áll alkalma-
zásban a Pest Megyei Múze-
umok Igazgatóságánál, ahol
mindennapi munkája nagy
leleménnyel és találékonyság-
gal párosul. Munkája nagy
része a szentendrei kulturális
élethez kötõdik: õ a lelke az
iskolai foglalkoztatásoknak, a
várostörténeti sétáknak. Gya-
korta közmûvelõdési progra-
mok szervezõje, nélküle elkép-
zelhetetlen a minden évben
megrendezésre kerülõ múzeu-
mi éjszakák programjai. Gya-
korlott tárlatvezetõ, így a
munkájához tartozik, hogy
fogadja a városba érkezõ külü-
gyi delegációkat, prominens
személyeket. Francia nyelven
tolmácsol, idegennyelvû cso-
portoknak tárlatvezetést tart.
Az õ közremûködésének is
köszönhetõ, hogy Szentendre
és mûvészete több Európai
városban bemutatkozhatott.
Mint a Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesületének
egyik tagja évek óta sokat dol-
gozik azon, hogy minél többen
eljussanak a testvérvárosaink-
ba, és minél többen látogas-
sanak el onnan Szentendrére.
Remek kommunikációs kész-
séggel rendelkezik. Közremû-
ködött abban a projektben,
amikor Szakács Imre kezdemé-
nyezésére Barbizon felvette a
kapcsolatot Szentendrével,

azóta már a testvérvárosi
szerzõdést is megkötöttük.
Fontosnak tartja a határon túli
múzeumokkal történõ kapcso-
lattartást, több kiállítást is
szervezett a testvérvárosaink-
ba, pl. Zilahra, Salon de Pro-
vence-ba. 

DR. HERNÁDI EMIL gyermek-
orvos 1970-ben kapta meg
orvosi diplomáját a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Ka-
rán. A Dunaújvárosi Városi
Kórházban kezdett el dolgoz-
ni, ahol gyermekgyógyász sza-
kképesítést szerzett. A szak-
vizsga után Balatonfüredre
került, ahol körzeti gyermek-
orvosként, majd gyerrmekgyó-
gyász fõorvosként látta el
hivatását. Ez után visszakerült
a Dunaújvárosi Kórházba, ahol
kórházhigienikus fõorvosként
dolgozott, közben infectoló-
giából szerzett szakorvosi ké-
pesítést. Tudományos konfe-
renciákon és cikkekben szá-
molt be idegrendszeri fertõ-
zések diagnosztikáját segítõ
új módszer bevezetésérõl, kór-
házhigienikusi munkájáról.
1985-tõl dolgozik Szentendrén
csecsemõ- és gyermekgyó-
gyászként, gyógyítja és gon-
dozza városunk gyermekeit. A
szentendrei szülõotthon meg-
szûnéséig õ látta el a városban
világra jött újszülötteket. A
bölcsõde mûködéséig, böl-
csõdei és óvodai orvosként,
valamint több iskola orvosa-
ként egészségvédõ, közegész-
ségügyi és egészségnevelõ
munkát végez. Számos terüle-
ten veszi ki részét a gyer-
mekeket védõ társadalmi szer-
vezetek, alapítványok munká-
jában is. Munkájában kiemel-
ten fontos szerepet játszik –
infectológus gyermekgyógyász-
ként – a prevenció, elsõdlege-
sen a védõoltásokkal meg-
elõzhetõ fertõzõ betegségek
terjedésének megakadályo-
zása, a vaccinatio szorgal-
mazásával és közegészségügyi
intézkedések támogatásával.

DOMBAY RUDOLF Izbégen
született, azóta is ott él
családjával. Egész életében
elsõrendûen fontosnak tekin-
tette a közösség, ezen belül a
sport által teremtett közösség
érdekeinek képviseletét. A
sportban végigjárta a rang-
létrát, és a bajnoki meccseken
bebizonyította egészen ki-
vételes tehetségét. Az elsõ
izbégi labdarúgó csapat ala-
pításakor 13 éves volt. 15
évesen, külön engedéllyel,
már a Mathiász felnõtt csa-
patában játszott. A szentend-
rei fiatalok példaképe volt, õt
tartották a legjobb játékosnak
városunkban. Hívták máshová
játékosnak, de 25 éven ke-
resztül nem hagyta el, a jelen-
tõs részben általa teremtett

csapatot. 38 évesen hagyta
abba a labdarúgást. Utána
intézõként szolgált, termé-
szetesen társadalmi munká-
ban, majd az öregfiúk között
ért el szép sikereket. Két izbé-
gi pálya felépítésében is részt
vett, szervezte a munkákat,
elõször a volt „Kisbán“ házzal
szemben, majd a mai helyén.
Jellemzõ az akkori összefogás-
ra, hogy az öltözõ elkészültéig
a meccsek elõtt a szüleinél
öltözött a csapat.
Dombay Rudolf életét nemcsak
a sportszeretet jellemezte, ha-
nem az ennek révén született
izbégi, szentendrei közösségek
szolgálata. Késõbb, mint köz-
szereplõ Szentendre Város Ön-
kormányzata Sport Munkacso-
portjának, valamint Jogi és Ügy-
rendi Bizottságának volt a tagja. 

SIMON LÁSZLÓ szentendrei
vállalkozó 1993-ban indította
gépjavító kölcsönzõ üzletét.
Vállalkozásának fõ tevékeny-
sége: gépkölcsönzés, javítás,
építõipari gépek, barkács-
gépek, kerti és mezõgazdasá-
gi gépek, munkaruházat, mun-
kavédelmi eszközök, szer-
szám- és alkatrészek értékesí-
tése. Szolgáltatásait Szent-
endre város iparosai, polgárai

Városi kitüntetések
Az október 23-i ünnepségen Szentendre önkormányza-
tának képviselõ-testülete döntése alapján a helyi közü-
gyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény
elismerésére az alábbi kitüntetõ díjakat adták át:

Szentendre Város Szolgálatáért Díj: 
dr. Solymos Rezsõné

Szentendre Város Közmûvelõdési Díj: 
Krizbainé Szabó Éva

Szentendre Város Közegészségügyi Díj:
dr. Hernádi Emil

Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj: 
Dombay Rudolf

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj: 
Simon László

Szentendre Város Önkormányzata 2007-ben „Talentum“
Szentendre Jövõjéért Ösztöndíjat alapított a kiemelkedõen
tehetséges fiatalok közép- és felsõfokú tanulmányainak
támogatására, akiktõl azt várják, hogy tanulmányaik befe-
jezése után lehetõség szerint térjenek vissza Szentendrére,
és itt kamatoztassák tudásukat, megszerzett ismereteiket.
A 2008/2009-es tanévben elõször adományozták ezt az
ösztöndíjat két kiválóan teljesítõ diáknak. A rendelet
értelmében az ösztöndíj elnyeréséhez a középiskolában 5-
ös átlaggal, míg a felsõfokú képzésben 4.5 tizedes átlaggal
kell rendelkezni. A pályázati kiírásra 12 nagyon értékes
pályamunka érkezett, ezért nehéz feladat volt az ösztön-
díjra leginkább érdemes személyek kiválasztása, mivel
évente kategóriánként csak egy személy kaphatja meg a
támogatást.

2008-ban az ösztöndíjat elsõként a középiskolás kategóriá-
ban KUGLER SZILVIA, a Szentendrei Református Gimnázium
10. osztályos tanulója nyerte el. A  felsõfokú tanulmányokat
folytató pályázók közül pedig NAGY ANNA ÁGNES, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem gordonkamûvész, tanár sza-
kos hallgatója. 
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és az egész szentendrei kis-
térség lakosságának, iparos-
ságának nagy megelégedé-
sére, becsülettel végzi. 2005-
tõl a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület tagja, 2006-tól
pedig az Ipartestület vezetõ-
ségének. Példás családapa,
hat gyermek édesapja. Simon
Lászlónak a szentendrei la-
kosságért, iparosokért évek
óta végzett önzetlen felelõs-
ségvállalásáért, vállalkozása
vitelében példamutató szor-
galmáért, magas színvonalú
tisztességes szolgáltatásáért
adományozza a Szentendre
Város Tisztes Iparosa díjat. 
(A kitüntetõ díjhoz járó pénzju-
talmat Simon László felaján-
lotta a Bimbó úti Óvodának.)

Szentendre képviselõ-testülete
2008 júniusában új városi
kitüntetõ díjat alapított
„Szentendre 1956 Emlékérem“
elnevezéssel. A rendelet ér-
telmében a díj minden évben
csak egy szentendrei polgárnak
– halála esetén hozzátartozói-
nak adományozható –, aki
1956-ban részt vett a forra-
dalom és szabadságharc ese-
ményeiben, illetve akit meghur-
coltak, megaláztak, esetleg
valamilyen megtorlás érte a for-
radalom leverését követõen. E
díjat a polgármester elsõ ízben
adta át a városi ünnepségen.
2008-ban a „Szentendre 1956
Emlékérem“ kitüntetést a sze-
gények ügyvédjének: dr. Bö-
röndy Lászlónak posztumusz
ítélte oda a képviselõ-testület.
A kitüntetés átadásakor a mél-
tatást Máté György: 1956
Szentendrén címû könyve
alapján idézték. A díjat fia,
Böröndy Levente vette át.

DR. BÖRÖNDY LÁSZLÓ (1903-
1958) családjával 1948-ban
költözött Szentendrére. Ügy-
védi praxisából következõen
hamarosan ismertté vált nem-
csak a városban, hanem az
egész járásban is. 1956-ban
már õ is azok közé a mindenki
által tisztelt személyiségek
közé tartozott, akit Zauer
Jánossal, dr. Huzsvik Györggyel
és másokkal együtt október
26-án pénteken a városháza
elõtt összegyûlt tömeg köz-
felkiáltással az alakuló, kez-

detben Hazafias Népfront-
bizottságnak nevezett, 72
tagú Nemzeti Bizottságba
beválasztott. A Nemzeti Bi-
zottság többi tagjával együtt
õ is a nyugalom és a rend fenn-
tartását tartotta fõ feladatá-
nak. Az õ fellépésének köszön-
hetõ, hogy a feldühödött for-
radalmi tömeg nem gyújtotta
föl az MDP járási és helyi
szervezetének Duna-parti
székházát. Megakadályozta
azt is, hogy a pártbizottság
irattárát feldúlják. Böröndy
Lászlót is 1957 februárjában
tartóztatták le idegen kar-
hatalmisták. A rendõrség
Kossuth Lajos utcai épületé-
ben kegyetlenül megverték,
majd hazaengedték. A Zauer
János és társai, valamint a
Krajcsovits Márton és társai
per vádlottjaként került
bíróság elé, ahol védekezését
elfogadták és felmentették a
vád alól. Azonban egy év
múlva, 1958. február 10-én, a
súlyos bántalmazás következ-
ményeként vesebetegségben,
55 éves korában meghalt. A
Sztaravodai úti köztemetõben
nyugszik. 

Vajon mit jelent egy mai
tizenévesnek 1956? Az
ARC 1956-hoz kapcso-

lódó meghívásos gyermekrajz
pályázatának kiírói arra voltak
kíváncsiak, vajon hogyan tud
azonosulni a mai 12-14 éves
korosztály az akkori, velük
hasonló korú gyerekek gondo-
lataival, emlékeivel. Az a
generáció, amelynek nincs
emléke '56-ról, hogyan tudja
értelmezni és megérteni ezt a
történelmi eseményt, tovább
tudja-e gondolni rajzban vagy
akár egy történet szintjén
mindazt, ami megtörtént. Az
alkotás kiindulópontjaként a
diákok forrásmûként Csics
Gyula, akkori 12 éves kisdiák
naplóját kapták, amely korhû
dokumentuma, ugyanakkor
élvezetes olvasmánya is az
idõszak eseményeinek.
A meghívásos pályázatra há-
rom iskola kapott felkérést.
Egy berettyóújfalui és egy
budapesti iskola mellett a
szentendrei Agy Tanoda felsõ
tagozatos tanulói nevezhet-
tek munkáikkal a kiállításra. 
„Nagyon rövid idõnk, mind-
össze öt napunk volt a pályáza-
ti anyagok elkészítésére, de
azzal, hogy belevágtunk és
beleástuk magunkat a témába,
a gyõzelmen túl annyi plusz
hozadékot kaptunk, amit
magunk sem gondoltunk volna
a kezdetekkor“ – mondta
Treffler Gabriella, az Agy Ta-
noda kézmûves foglalkozá-
sokat tartó tanára, a pályázat
koordinátora.
Az iskola több példányt kapott
a gyerekírással írt, igazi gye-
rekszájjal fogalmazott napló-
ból, amelybõl az egész felsõ
tagozat számára felolvasá-
sokat tartottak, illetve csopor-
tonként dolgozták fel az olva-
sottakat. Egy, a könyvbõl ké-
szült dokumentumfilm is a
diákok segítségére volt. Sokat
beszélgettek a témáról Varga
Andrea, az iskola történelem
tanára, és Magyar Nóra, az
intézmény magyartanára

irányításával, illetve a tanulók
otthonról is hoztak korabeli
fényképeket, emlékeket.
„Hihetetlen volt, ahogy a gye-
rekek egyre inkább magukénak
érezték a kort, az eseményeket,
és a naplóban leírtakat. Óriási
energiával és szenvedéllyel dol-
goztak, alkottak. Különösen
nagy szó ez felsõ tagozatos
tinédzserek esetén, akiket
általában az alsósokkal szem-
ben már sokkal nehezebben
lehet rávenni az alkotásra, a
képi kitárulkozásra – tette
hozzá Treffler Gabriella. A
pályázatkészítés ideje alatt
tanítás után is együtt maradt
a csapat, sõt volt, aki edzés
után, este jött vissza az iskolá-
ba, hogy folytassa a mun-
káját.“
Végül huszonkét diák 28
mûvével pályázott az iskola. A
képek alá az egyik nyolcadikos
diák, Rudas Tamás képaláírá-
sai kerültek, aki a történetet
újraírva, Csics Gyula képzelet-
beli kutyája szemszögébõl
jelenítette meg a napló írójá-
val történteket, teljesen új
színt víve az alkotások és az
eredeti mû köré.
Az ARC zsûrijének elbírálását
követõen a rajzpályázat leg-
jobbjait, 28 pályamûvet –
ebbõl 14 szentendrei Agy
Tanodás diák óriásplakát for-
májában megjelenõ alkotását
– a budapesti Ötvenhatosok
terén (a volt Felvonulási té-

ren) négy napon át tekinthet-
ték meg az érdeklõdõk.
„Nemcsak a gyõzelem nagyon
nagy szó, az az óriási elismerés,
hogy a mi rajzaink adhatták az
állami ünnep dekorációját a
téren, hanem a gyerekek által
átélt élmények is nagyon jót
tettek mind a közösségnek,
mind az iskolának“ – mondta
Treffler Gabriella. „Az idén
valahogy egészen másképp
ünnepeltük a forradalom évfor-
dulóját. A gyerekek egyrészt
akkor már tudták, hogy nyer-
tek, másrészt az öt nap alatt a
közösen átélt élmények hatá-
sára a forradalmi események is
a gyerekek sajátjává váltak, és
így nagyon bensõségesre sik-
eredett az ünnepélyünk. Más-
részt azóta – számomra telje-
sen hihetetlen módon –, egyre
több felsõs vált újra nyitottá a
rajzolás iránt, kapott kedvet az
alkotómunkához, így a jövõbe-
li pályázatokra egészen biz-
tosan még többen rajzolnak
majd szívesen.”

Kolos Emõke

A kiállításon szereplõ alkotók
voltak: Badár Tamás, Baum-
gartner Ákos, Burdohány Pat-
rícia, Klotz Viktória, Kovács
Adina, Nagy Zsófia, Rudas
Tamás, Simon Henrik, Süvegh
András, Süvegh Zsófia, Szalai
Bettina, Treffler Máté, Varga
Balázs, Véber Zsuzsa.
Gratulálunk!

„Ha én 1956-ban lettem volna 12 éves…”
Agy Tanodás diákok plakátjai az Ötvenhatosok terén

1%
A Péter Pál Alapítvány (2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.) megköszöni
a támogatóinak, hogy 2006. évi SzJA 1%-át alapítványunk javára aján-
lották fel. Az alapítvány a következõ célokra fordította: élelmiszerse-
gély 650 ezer, karitász (tüzelõ, gáz) 550 ezer, Szent András óvoda kerti
játékok 450 ezer, Szent András iskola, rászoruló gyerekek étkeztetésére
200 ezer, egyházközségi tábor 350 ezer, plébánia (nõvérszállás)
felújítása 100 ezer forint, összesen 2 300 000 forint. Bízva a további
hathatós támogatásban az alapítvány köszöni a felajánlásokat.



talajba szivárgásának követ-
kezményeként megjelenhet-
nek az ivóvízben. A szent-
endrei-, pilisvörösvári kistér-
ségben szerencsére a tele-
pülések szennyvízelvezetése
csatornahálózattal megol-
dott, és tisztításra kerül a
szennyvíz 90%-a.
Térségünkben az ivóvíz jód-
tartalma alacsonyabb a szak-
irodalomban megadott érté-
keknél. Mint ismeretes, a jód
a pajzsmirigy megfelelõ mû-
ködéséhez szükséges, ezért
mindenképpen javasolt a jó-
dozott tengeri só vagy jódo-
zott konyhasó fogyasztása.
Területünkön az ivóvíz fluor-
tartalma is alacsonyabb az
optimálisnál, pótlása kisgyer-
mekeknél a gyermekorvos
javaslatára és a szülõ döntése
alapján történjen, a fogak
egészséges megõrzése érdeké-
ben. Tudni kell azonban, hogy
a fluortúladagolás veszélyt
jelenthet mind a fogazat ép-
sége, mind a csontrendszer
mûködése szempontjából.
Fluortablettákkal egyszerre
sohasem fogyasszunk fluor
tartalmú ásványvizet.
Az egyedi kutakat kizárólag
kémiai és bakteriológiai vizs-
gálat megfelelõ eredménye
esetén szabad használni.
Egyéves kor alatti csecsemõk
esetében fontos tudni a víz
nitrit, illetve nitrát tartalmát,
mivel ezek a kémiai anyagok
súlyos fulladásos megbete-
gedést, az ún. methemoglo-
binémiát okozhatják, mely
halálos kimenetelû lehet. Még
locsolásra sem szabad hasz-
nálni a nitrátos vizet, fõleg,
ha csecsemõ is kap a háznál
termelt kerti zöldségekbõl,
gyümölcsökbõl. Az egyedi ku-
tas vízellátási formát a szülõ-
nek már a terhesség alatt
feltétlenül jelezni kell a védõnõ
felé, hogy a szükséges vízvizs-
gálat elvégzésére intézkedjen,
és a megfelelõ ivóvíz-ellátási
mód a csecsemõ számára biz-
tosítva legyen.
Igen népszerû a források által
a természet ajándékaként
adott, viszonylag kevés száraz
anyagot tartalmazó víz, mely
többnyire kezelés nélkül is
közvetlenül fogyasztható. Mi-
vel a forrásvíz a talajfelszín
közelében áramlik, kevésbé
oldja ki az ásványi anyagokat,
így a keménységi foka is alacso-
nyabb. Elõfordulhat bakteriális
szennyezettsége, mivel kevés-
bé védett közegbõl bukkan fel
a víz, azonban legalább 5-10
perces forralás után már ivás-
ra, fõzésre alkalmassá válhat.

A palackos vizek fogyasz-
tásánál ajánlott a körültekin-
tés, mivel ezek nagy része
ásványi víz, a talaj mélyebb
rétegeibõl származik, oldott
ásványi anyagokban gazdag,
magas szárazanyag tartalom-
mal rendelkezik, mely rend-
szeres fogyasztás esetén ked-
vezõtlen hatással lehet egész-
ségi állapotunkra. Magas
vérnyomás esetén különösen
mérlegelendõ a rendszeres
ásványvízfogyasztás. Válto-
gatva fogyasszuk a különbözõ
palackos vizeket, de figyeljük
a címkén feltüntetett összete-
võkre, nehogy bár más helyrõl,
de ugyanolyan összetételû
vizet fogyasszunk.
Az ivóvíztisztító berendezések
egyre jobban elterjedtek.
Háznál történõ bemutatókon
elrettentõ „bizonyítékokat“
szolgáltatnak az ügynökök, és
szinte szennyvizet varázsol-
nak még a palackos vízbõl is.
Ne higgyünk feltétlen az ilyen
bûvészmutatványoknak ,
mivel különbözõ kémiai reak-
ciókkal a vízben jelenlévõ
oldott ásványi anyagokat ki-
csapják.
Kérjük el a vízkezelõ beren-
dezés kezelési utasítását, és a
legapróbb betûvel írt meg-
jegyzéseket olvassuk el a leg-
figyelmesebben. A forgalmazó
abban az esetben vállal garan-
ciát a kezelt ivóvíz minõsé-
gének biztosítására, ha a cég
végzi a rendszeres karban-
tartást, fertõtlenítést, mely
költsége igen jelentõs lehet.
A készülékek nagy részének
nincs forgalmazási engedélye.
Kizárólag az Országos Tiszti-
fõorvosi Hivatal által engedé-
lyezett készülékek adhatók el,
és a határozatban foglaltakat
maradéktalanul be kell tar-
tani. Pi-víz elõállítóktól és for-
galmazóktól kérjünk vízvizs-
gálati eredményt, ugyanis
rendszeres vizsgálatok végez-
tetésére kötelezettek.
Ivóvíztõl – bárhonnan szár-
mazik – csodát ne várjunk,
legyen az a patikában kiszerelt
„táltos által megáldott“ is. A
víz a legfontosabb életele-
münk, de sem táplálék helyett,
sem gyógyszerként nem alkal-
mazható. Ha ilyen reklámot
olvasunk, ne higgyünk annak.
Gyógyhatással csak az enge-
délyezett gyógyvizek rendel-
keznek, melyeket többnyire a
gyógyszertárakban lehet meg-
vásárolni.

Jakabné Varga Erzsébet
ÁNTSZ Szentendrei Kistérségi

Intézete
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„Az ember nem csak azért felelõs, amit tesz, 
hanem azért is, amit nem tesz meg.“ (Prótagrosz)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait  

a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó 

tel.: 30/319-9634  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

Zöld ünnepeink
novemberben

3. A magyar tudomány napja
55/1997. (IV. 3.) Kormányrendelet
alapján. 1825-ben ezen a napon
ajánlotta fel egyéves jövedelmét
Széchenyi István gróf a Tudo-
mányos Akadémia létesítésére.
7. Nemzetközi rákellenes világ-
nap
12. Minõségellenõrzési világ-
nap Az Európai Minoségügyi
Szervezet (EQO) 1992. november
12-re hirdette meg az elso
minoségügyi világnapot. A magyar
kormány már az elso évben csat-
lakozott az EQO felhívásához, 
mellyel a szervezet a minoség 
iránti elkötelezettség fontosságára
kívánja felhívni a figyelmet. 
17. Füstmentes Nap Az
Egészségügyi Világszervezet
kezdeményezésére a nap különbö-
zo rendezvényein azt hangsúlyoz-
zák, hogy a dohányosoknak nincs
joguk ártani nemdohányzó
embertársaiknak. 
20. Ne gyújts rá! világnap
22. A magyar közoktatás napja
A Pedagógusok Szakszervezete
kezdeményezte 1991-ben a magyar
közoktatás helyzetének, gond-
jainak bemutatására, valós tár-
sadalmi megítélésének
elosegítése, a közös cselekvés
kialakítása céljából. 
27. Véradók napja A Magyar
Vöröskereszt 1987-ben javasolta,
hogy 1988-tól legyen a véradók
napja, emlékezve arra, hogy
eloször 1954. november 27-én
adományoztak kitüntetéseket a
sokszoros véradóknak. 
28. November utolsó péntekén:
Ne vásárolj semmit nap.

EMBERÉLET 
ALAPÍTVÁNY

a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

Tel.: 06-20-995-71-67

e-mail:
szynergia@gmail.com
emberelet@gmail.com

www.emberelet.hu

Fél évszázaddal ezelõtt
még az ivóvíz a világ leg-
egyszerûbb dolgai közé

tartozott. Napjainkban egy
pohár víz számtalan kérdést
indít el: vízmûvek által szol-
gáltatott vezetékes, egyedi
kútból nyert, forrásvíz, tisztí-
tóberendezésen megszûrt,
ionizált, Pi-víz, palackozott,
netán táltos által „megál-
dott“?
Igen fontos kérdés milyen
vizet iszunk, hiszen naponta
legalább 1,5-2 liter folyadékra
van szükségünk, a folyadék-
pótlás nagyrészt víz fogyasz-
tásával történik. Az ivóvízzel
szemben támasztott egész-
ségügyi követelmény, hogy ne
tartalmazzon a víz olyan
anyagokat vagy élõlényeket,
amelyek az emberi szervezetet
bármilyen módon károsít-
hatják. Másrészt tartalmazza
az ivóvíz mindazokat a kémiai
anyagokat, amelyekre a szer-
vezetnek szüksége van.
Az elõbbiekben felsorolt víz-
féleségek közül a víz fizikai,
kémiai, bakteriológia és mik-
roszkopikus biológiai összeté-
telét tekintve legbiztonságo-
sabb a vízmûvek által szolgál-
tatott vezetékes ivóvízháló-
zatról nyert ivóvíz. A szolgál-
tatott ivóvíz minõségének
meg kell felelnie a vonatkozó
rendelet határértékeinek,
mely elõírás az EU jogsza-
bályaival harmonizál. A víz-

mûveket üzemeltetõ társasá-
gok rendszeres önellenõrzõ
vizsgálatokra kötelezettek, a
vizsgálatok megtörténtét 
az ÁNTSZ ellenõrzi. Ezen túl 
az ÁNTSZ is hatósági vizsgála-
tokkal kontrollálja az ivóvíz
minõségét. Az EU-s csatla-
kozást követõen megszûnt a
vezetékes ivóvízben lévõ sza-
bad-klórérték felsõ határára
vonatkozó ajánlás.
Klórozásra azért van szükség,
mert a szolgáltató az ivóvíz
minõségét a hosszú vezeték-
hálózatokban fertõtlenítéssel
tudja fenntartani. A vízfer-
tõtlenítés engedélyezett és
ellenõrzött keretek között
történik. Árvízhelyzet esetén
az ivóvíz klórozását emelt
adaggal szükséges végezni,
mivel ilyenkor sokkal nagyobb
a víz fertõzõdésének esélye.
A vízvizsgálatok rendkívül
széles skálára terjednek ki
bakteriológiai, kémiai és mik-
roszkopikus biológiai mutatók
meghatározásával. Tény azon-
ban, hogy a rendszeres vizs-
gálatok egyelõre nem terjed-
nek ki antibiotikum-marad-
ványok, hormonok kimuta-
tására, mivel még hiányoznak
a kimutatásukhoz szükséges
egységes és elfogadott vizs-
gálati módszerek, és költ-
ségeik rendkívül magasak.
Ezek az anyagok csatorna-
hálózat hiányában, a háztar-
tásokban keletkezõ szennyvíz

Milyen vizet igyunk?
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E rovatunkban arra sze-
retnénk felhívni a figyel-
met, hogy minden egyes
döntésünkkel és minden
tevékenységünkkel, vala-
milyen módon hatunk a
környezetünkre. Azzal,
hogy mit vásárolunk,
hogyan világítunk, fûtünk,
hogyan gazdálkodunk víz-
készletünkkel, vagy éppen
hogyan közlekedünk,
ugyanúgy árthatunk a kör-
nyezetünknek vagy kímél-
hetjük azt.

MIT KEZDJÜNK 
A HASZNÁLT ÉTOLAJJAL?

A használt étolaj veszélyes
hulladéknak minõsül, ezért
nem tanácsos sem a szemetes-
be dobni, sem a lefolyóba
önteni. Már csak azért sem,

mert a fáradt olaj újrahasz-
nosítható! Gyûjtsük otthon
könnyû flakonba, nagy mû-
anyag kannába, s vigyük a
legközelebbi hulladékudvar-
ba. A hulladékgyûjtõk pontos
helye, nyitvatartási ideje felõl
érdeklõdjünk az illetékes
önkormányzatnál! Ugyancsak
az önkormányzatoknál kap-
hatunk felvilágosítást a leg-
közelebbi veszélyeshulladék-
gyûjtõ akcióról, melynek so-
rán, a sütõolaj mellett meg-
szabadulhatunk az egyéb ve-
szélyesnek minõsülõ háztar-
tási hulladékoktól is. A Bio-
filter Környezetvédelmi Zrt.
már több mint 15 éve fog-
lalkozik a hulladéknak minõ-
sülõ elhasznált sütõzsiradék
begyûjtésével és feldolgozá-
sával. A Biofilter szerzõdéses
partnereinek (ezek többnyire

vendéglátóegységek) 60 li-
teres, zárható gyûjtõedé-
nyeket biztosít, amelyeket
megegyezés szerinti gyako-
risággal szállít el, illetve tele-
fonon egyeztetett idõpontban
cseréli a megtelt hordókat
üresre. A szolgáltatás ingye-
nes, és egész Magyarország
területét lefedi. 
A fáradt sütõolajat elsõsorban
a biodízel iparág hasznosítja,
kisebb mértékben az aszfalt-
gyártás, gipszgyártás, aszta-
los üzemek, és a festékgyártás.
Grazban például 2005 óta az
összes autóbusz használt ola-
jból újrahasznosított biodízel-
lel jár! A vendéglõk és a
lakosság által leadott évi több
százezer liter étolajat az erre
szakosodott üzemekben dol-
gozzák fel. 

-ki-

Mindennapi zöld tanácsok!
A féktelen fogyasztás és a vele
járó mértéktelen pazarlás
olyan jelenségek, amelyek
mára már kishazánkban is
elhatalmasodtak. A termék-
gyártó nagy világcégek hihe-
tetlen rafinériával és jól fel-
készült reklámapparátussal
manipulálnak, meggyõzik és
elhitetik az emberekkel, hogy
szükségük van az általuk gyár-
tott termékekre, szolgáltatá-
sokra, mert a mai világban nem
lehet azok nélkül élni, s ha nem
veszed, eszed, fogyasztod,
használod, akkor sikertelen,
boldogtalan, jellegtelen, sze-
rencsétlen, egyszóval lúzer
vagy. Észre sem vesszük, hogy
belesodródunk egy olyan fo-
gyasztói életformába, amely-
nek eredményeképpen rabszol-
gái leszünk annak, hogy pénzt
keressünk, azért, hogy minél
többet költhessünk, ugyanis
ezt sugallják nekünk azok a
gazdasági világhatalmak, akik
ehhez nagyon jól értenek.
Veszélyes csapda, mert
fogyasztói rabszolgává teszik
a már elbutított embereket és
ugyanakkor etikátlan, mert
tömegeket tartanak fogva a
maguk által finanszírozott és
manipulált médián keresztül.
Egy bûvös börtönvilágot kreál-
nak, amelyben az emberhez
méltó élet igazi értékeinek nin-
csen helye. A globális gazdasá-
gi nagyhatalmak ezt a láthatat-
lan börtönt olyan hízelgõ és
hamis szlogenekkel tapétázzák
ki, mint például: itt minden
érted van, te vagy a fontos, légy
naprakész, légy menõ, élvezd
az életet, a legmenõbb autó
nulla forintért már ma a tiéd
lehet, és a rohanó életedben
csak és kizárólag az általuk
hirdetett „bifidus essensis“-t
tartalmazó termék segíthet raj-
tad, amelyik kívülrõl véd és
belülrõl hidratál, sorolni le-
hetne három nap és három éjjel
a hasonló reklámszövegeket.
Egyetlen dolog a lényeg: GYERE
ÉS VÁSÁROLJ! SOKAT ÉS MINÉL
TÖBBET! És az emberek men-
nek, vásárolnak, miközben
mintegy tömeghipnózissal el-
hitetik velük, hogy nekik ez jó,
hisz nemcsak vásárolni jó, ha-
nem újabb dolgok megszerzé-
séhez pontokat, jutalmakat,
nyereményeket is kapnak, mi-
közben semmi mást nem kell
tenniük, csak dolgozni és köl-
teni a pénzt és a drága idõt.

Miközben azok, akik ezt kita-
lálják és fenntartják, újabb és
újabb cégbirodalmakat épí-
tenek, nyáron a tengeri nyara-
lóikban pihennek, télen a sí-
paradicsomokban edzik magu-
kat, egzotikus tájakra járnak,
mûvelõdnek, rendszeresen
sportolnak és kizárólag bio-
étkeket fogyasztanak. A vásár-
lóvá tett kisember pedig meg-
szakad, hogy minden hónapra
újra és újra elõteremthesse azt
a pénzt, hogy megvehesse azt
a sok valamit, amit elhitetnek
vele, hogy meg kell vennie. És
ha történetesen a zöldmozgal-
mak vagy valamely más ember-,
és családbarát szervezet til-
takozik a világot kézbentartó
gazdasági-pénzügyi elit etikát-
lan magatartása ellen, akkor
nagyon cinikusan érvelnek az-
zal, hogy a fejlõdés és gyara-
podás nem erõszak, mindenki
eldöntheti, hogy kell-e neki a
jó vagy nem. Akiknek pedig
errõl dönteniük kellene, azok
sajnos már százszor, ezerszer
átestek a megfelelõ agymosá-
son, hisz a bûvös doboz, amely-
bõl tájékozódnak, egyáltalán
nem sugall olyan szlogeneket,
hogy: légy tudatos vásárló, és
a sok hitvány silány árut ne
vedd meg, ne légy reklámfo-
gyasztó, tájékozódj a termé-
kekrõl, mi is az a bizonyos ét-
kezési sav, állagjavító vagy
guar-gumi, emulgeáló és sta-
bilizáló szerek és így tovább.
Néha felteszem a kérdést, hogy
mi történne akkor, ha valami
varázslat folytán, egyik napról
a másikra az emberek, akik
addig igába hajtott fejjel fo-
gyasztottak, egyszer csak rá-
ébrednének, felismernék ezt az
egész manipulációt, és azt
mondanák, hogy köszönjük,
nem kívánunk trendik lenni,
nem kérünk ebbõl a sok szemét-
bõl, és a fogyasztói fogva-
tartás semmilyen formájából.
Hogy milyen folyamat indulna
el, azt csak sejteni lehet, de
egy dolog valószínû változna:
a tudattalan fogyasztóból így
lenne tudatos, önálló véle-
ménnyel rendelkezõ, gondo-
lkodó vásárló.

Kéri Ildikó

November 28.
NE VÁSÁROLJ SEMMIT 

nap

A dohányzás nyolc évvel rövidíti meg az életet
November harmadik csütörtöke a „Ne Gyújts rá“ világnap. 
A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlása alapján ezen 
a napon, az egész világon emberek milliói próbálnak felhagyni
a dohányzás káros szenvedélyével. A világon évente mintegy
négymillió ember hal meg idõ elõtt, valamely dohányzással
összefüggõ betegség miatt. Ha a dohányzás továbbra is
rohamosan terjed a fejlõdõ országokban, 2020-ban már évi
tízmillió embert veszíthetünk el. E szenvedélybetegség
átlagosan nyolc évvel rövidíti meg a dohányzók életét.
Magyarországon évente 28 ezer ember hal meg a dohányzás
miatt. Ez azt jelenti: minden egyes napon 77 ember halálát
okozza a cigaretta, azaz a káros szenvedély minden 19. perc-
ben újabb áldozatot szed. A méreganyagok számos szövetet
károsítanak, a füstölés több rákos megbetegedés közvetlen és
közvetett kiváltója. Az utóbbi évtizedekben a nõk között mint-
egy 30 százalékkal nõtt a dohányosok száma, a fiatalok pedig

egyre hamarabb szívják el elsõ cigarettájukat, és átlagosan 17 éves korban, azaz még felnõtté
válásuk elõtt rendszeres dohányossá válnak. Az érvényes népegészségügyi program kiemelt
jelentõséget tulajdonít a dohányzás visszaszorításának. Ennek egyik útja a primer prevenció:
elérni, hogy a fiatalok közül minél kevesebben szokjanak rá a cigarettára. Sajnos az utóbbi évek-
ben ennek épp az ellenkezõjét tapasztaljuk, különösen a fiatal lányok és a nõk körében. A másik
lehetõség a már dohányzók leszokásának motiválása és támogatása. E téren már tapasztalható
némi elõrelépés. A szakorvosok véleménye szerint már egyetlen cigaretta elszívását követõen is
mérhetõ a koszorúér-átáramlás csökkenése: öt perccel a cigaretta elszívását követõen 7 száza-
lékkal kevesebb vér kerül a koronáriákba. A rendszeres dohányzás évek alatt koszorúér-szûkülethez
vezet. Kimutatták, hogy a dohányosok inzulinérzékenysége csökken, vagyis a dohányzás végül
szénhidrát-anyagcsere zavarhoz, magas vérnyomáshoz vezet, sõt a szívinfarktus kialakulásában
is szerepet játszik.                                                                                                     

Kéri

Kívülrõl táplál, belülrõl hidratál
– mert hülye azért nem vagyok!
A termékgyártó nagyhatalmak és a fogyasztó kisember

FITNESS VITAL LEÁNYFALU • Móricz Zs. u. 142.
• jóga • technogym kardiogépek • fight • Atlas erõgéppark, szabadsúlyok • pilates • személyre szabott

edzésterv • hastánc szakemberek segítségével • ovi torna • táplálék-kiegészítõk széles választéka
• show tánc szakmai tanácsadással • kangoo • spinracing • fejlesztõ karate • zsírégetõ táncos 

kondi óra • alakformáló step aerobik 
MINDEZ EGY HELYEN, LEÁNYFALUN, A STRAND BEJÁRATA MELLETT! 

Nyitva tartás: H–P.: 8.00–21.00, Sz.: 8.00–14.00 • www.fitnessvital.hu • Tel: 06-70/948-0850
Minden hónap elsõ szombatján TIBETI GONG HANGFÜRDÕ
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Rekviem a Péter-Pál templomban
Az elmúlt hétvége hagyo-
mányosan a gyász, az em-
lékezés napjai voltak. Teme-
tõbe mentünk, mécsest, gyer-
tyát gyújtottunk. Azokra gon-
doltunk, akik már nem lehet-
nek velünk. 
Halottak napját ebben az
évben egy nagy élmény zárta.
Ezen az estén valami olyan
történt velünk, szentend-
reiekkel, ami sokáig emlé-
kezetes marad számunkra. A

Wolfné Kovács Zsuzsa vezette Musica Beata kórus, és a Fenyõ
Gábor vezette Szentendrei Kamarazenekar Mozart remekmûvét,
a Rekviemet adta elõ a Péter-Pál templomban. Ezt a gyászmisét,
a zeneirodalom egyik nagy csodáját mindig megrendítõ hall-
gatni. Ahogy azonban ezen az estén elhangzott, ritka élményt
jelentett. 
A kórus, amely egész évben erre a nagy feladatra készült, szem-
mel látható örömmel, nagyszerûen adta elõ az igen nehéz,
ötvenperces mûvet. A zsúfolásig megtelt templom közönsége
megérdemelt tapssal köszöntötte õket, a zenekart és a négy
szólistát: Magyarkuti Nórát, Bardócz Erzsébetet, Szerekován
Jánost és Korpás Ferencet is.
Katartikus, torokszorító perceket éltünk meg együtt. Köszönet
érte.

Rappai Zs.

Új képek 
Ezzel a címmel invitál az Erdész
Galéria Tóth György fotómû-
vész október utolsó napján
megnyíló kiállítására, hiszen
tavaly augusztusban már ta-
lálkozhattunk itt a képeivel.

Tóth György a legismertebb
magyar fotográfusok egyike.
Sejtelmes-szép aktjai, portréi
szerepeltek a Szépmûvészeti
Múzeum idén nyáron megren-
dezett elsõ, a Lélek és Test
címû fotómûvészeti tárlatán
is. A San Francisco-i múzeum
is õrzi fotóját. A Kiselbach
Galéria tavalyi fotóaukciójá-
nak egyik kimelkedõen magas
leütést elérõ képe is az övé
volt. 
Mi magyarázza Tóth György
fotóinak vonzerejét? A szug-
geszív fekete-fehér fényképek
középpontjában a nõi szépség
áll, de a konkrét nevekkel ren-
delkezõ modellek – Gabi,
Emese, Lolita, Nóra, Katalin,

Mona és társaik – nem az örök
nõideált, a klasszikus nõi szép-
séget testesítik meg, hanem
egyedi vonásokkal, kifejezõ
gesztusokkal és tekintettel
bírnak. Ránk néznek, felénk
fordulnak, nekünk villantják
fel testük rejtett részeit. 
A szépséges aktfotók, elke-
rülve az erotika közhelyeit,
mûvészi eszközök révén vál-
nak vonzóvá, izgatóvá, a nõi
test és szépség kifejezõivé. 
A többszörösen exponált fo-
tókon – nevezhetjük emberi
szekvenciáknak is õket – a
mozdulatok fázisokból, a tes-
tek részletekbõl tevõdnek

össze. A többszörös expozíció
által a kontúrok bizonytalan-
ná, elmosódottá válnak.
Szembõl, oldalról egymásra
fényképezett arcok, meztelen
testek Tóth György test-
portréinak fõ motívumai. A
fotómûvész mindig fekete-
fehér fotókat készít, mert a
kontrasztok, az árnyalatok
kifejezésére ezt a technikát
találja a legmegfelelõbbnek.
Az Erdész Galériában novem-
ber 16-ig látogatható érdekes
kiállítást Radnóti Sándor
esztéta nyitotta meg.

Rappai Zsuzsa

Édesanyám emlékére
1995

Radnóti Sándor, Tóth György és Erdész László 
a kiállítás megnyitóján

Belépõjegyek a Rotarytól 
Fogyatékkal élõ zenészek meghívott mûvészekkel közösen adnak nagyszabású koncertet az épek 
számára november 14-én a Papp László Sportarénában. A jegyekbõl befolyó összeget a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány árváinak számára ajánlják fel a szervezõk. „Mindenki elég gazdag ahhoz, 
hogy másokat segítsen, csak örömmel és nyitott szívvel kell fordulnunk a világ és mások felé” – 
szól a rendezvény mottója. A koncerten fellép az ötletgazda Nemadomfel Együttes, valamint
sztárvendégei, többek között Rúzsa Magdi, a 4For Dance táncegyüttes, Molnár Ferenc Caramel,
Révész Sándor, Kiki, Miller Zoltán, a Salsamor Táncegyüttes, Oláh Ibolya és Kállay Bori. A 12 000 
fõs közönség egy része hátrányos helyzetû, illetve fogyatékkal élõ emberek közül kerül ki. A
Rotary Club szentendrei szervezete ennek jegyében mintegy 130 000 forint értékben vásárolt

belépõjegyeket, hogy azokat
október 30-án továbbadja a
csobánkai Kraxner Alajos
Speciális Foglalkoztató Otthon,
illetve a Gálfi Béla Kht. SARA
otthonának lakói számára. „A
projekt költségeit a klub elsõ-
sorban a klubtagokra számítva,
egy jótékonysági gyûjtéssel egy-
bekötött mozielõadás szerve-
zésével teremti elõ” – tudtuk
meg Szigeti Zsolttól, a szent-
endrei Rotary Club elnökétõl. 

- t -

November 8. szombat, 19 óra, PMK színházterme (Pátriárka
u. 7.) FÁBRY SÁNDOR ESTJE 
Az est bevételét Fábry Sándor a leányfalui KÓPÉ póló-  és
úszóiskolának ajánlja fel. Belépõjegy: 2000 Ft

November 14. péntek, 19 óra, DMH Barlang (Duna-korzó
11/a) SCHWARTZ DÁVID ÉS ESZES VIKTÓRIA ESTJE 

November 15. szombat, 18 óra, DMH Barlang 
KÉK DUNA NYUGDÍJAS KLUB:  ERZSÉBET - KATALIN BÁL 

November 28. péntek, 17 óra, Lakótelepi Klubkönyvtár 
PISTYUR GABRIELLA SELYEMFESTMÉNY KIÁLLÍTÁSA 

Halottak napjától halottak napjáig
Nagyszerû megrendezésben
került sor a hegyi dalmát kato-
likus temetõben az egyházi
ünnepre, mondanám, ha
ultraliberális lennék. Okker-
sárgára kopott, umbrával
finomított pléh Krisztusra 
a gesztenyefák között sütött
a nap, és világította be az
egész Szamárhegyet. Itt nem
volt gyûlölködés, itt egy volt,
az örök evidencia, ezt min-
denki érezte és tudta.
Nem kell megfeledkezni orto-
dox testvéreinkrõl sem, kik-
nek vitathatatlan érdeme van
városunk felépítésében, akik hat templomot emeltek, hitük
bizonyosságának mementója gyanánt. Naptári eltolódás miatt
7-én ünneplik a halottak napját.
Jólesõ volna a temetõi megbékélés folyamatosan, sajnos van-
nak, akik ezt megélhetésszerûen rendszeresen keresztül szánt-
ják, napról napra. Igen kár! Fényeskedjék az örök világosság
nékik is!

Stoltz Dénes
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– Hogyan fo-
gadta a felké-
rést? 
– Rokonszenves
és támogatan-
dó ötletnek tar-
tom, hogy a

helyi közösség a kiállítóter-
meken túl is találkozhat, test-
közelbe kerülhet alkotásokkal.
Az étterem, mint kiállítótér,
amolyan „ízlelgetõs mûélve-
zetre“ ad lehetõséget, az em-
berek beszélgetnek, borozgat-
nak, s közben megakad a sze-
mük egy-egy képen, talán
többször is, aminek színeit,
formáit, hangulatát hazavi-
hetik magukkal.
– Mit tart fontosnak az életben?
– Harminckilenc éves vagyok,
Szentendre mellett lakom egy
csöndes helyen. Próbálok em-
berségesen, nyugodtan, de
alkotó módon élni, jelen lenni
a mai világban. A minden-
napok rutinjában nem szabad
elveszni, ápolom azt a bennem
világító kis lángot, amiért fes-
tek, amiért felkelek minden
reggel, és amiért érdemes volt
megszületnem. Tizennyolc
éves korom óta foglalkozom
festészettel, Szlávik Lajos fes-
tõiskolájába jártam, ahol nem
a hagyományos akadémista
szemlélet uralkodott. Az aka-
démiai tanítási módszer a
részleteket tanulmányozza, és
aztán épít ebbõl egy egységet.
Figyeld meg elõször egy arc-
ban a szemet, az orrot, a fület
és csak utána rajzolhatsz

arcot. Szlávik Lajos módszere,
a nagybányai festõiskola
hagyományait folytatva,
rögtön az egységre töreke-
dett, rögtön az egész látványt
rajzoltatta le, fényfoltok se-
gítségével. Látni tanított
meg. Ezt a szemléletet igyek-
szem továbbadni mostani
tanítványaimnak is, akiknek a
munkái november 8-tól lát-
hatóak a P'Art moziban.
– Mivel fest, milyen technikát
kedvel?
– A sok száz éves, hagyomá-
nyos technikák híve vagyok,
mert megdöbbentõ volt szá-
momra, hogy az egyiptomi
tojástempera képek több ezer
évesek és fennmaradtak. Ezért
aztán hosszú évekig én is csak
tojástemperával dolgoztam.
Néhány éve visszatértem a
vászonhoz, az olajfestékek-
hez, a pasztellkrétához, de
ritkán festek ecsettel, leg-
többször a kezemmel és rongy-
gyal viszem fel a színeket.
– Tájak, fák, palackok, pár-
nák. Hol vannak az emberek?
– Nem szeretek embereket fes-
teni, mert sokat mozognak. A
viccen túl, nagycsaládban
élek, négy kis gyermekem mel-
lett percrõl percre meg kell
keresnem magamban és a
külvilágban a csendet, a tisz-
taságot, harmóniát.  Mivel ezt
keresem magamban, ez jelenik
meg a képeimen is, amelyek a
bensõmet jelenítik meg, a for-
mák és színek világán ke-
resztül.

– A kortárs mûvészet egy ki-
csit mindig mostohagyerek,
hiszen az emberek többsége
bizonytalan megítélésében,
ezért sokszor nem is nyitott
rá eléggé. A megértést, a kö-
zelebb kerülést segíti a kö-
zönséggel való közvetlen
találkozás. Egy ilyen kapcso-
latteremtõ lehetõség a Mû-
vésztársalgó, amelynek elsõ
vendége Ön lesz.
– November 11-én este hat
órától várunk mindenkit, az Új
Mûvész Étteremben, ahol  szó
esik azokról az értékekrõl, amit
képviselek a vásznon és az
életben egyaránt, valamint
pályámról, a kiállított mun-
káimról s mindarról, amire
kíváncsiak az ott lévõk. Az est
meghívottja unokatestvérem,
Laár András zenész, író, budd-
hista pap.

MÛVÉSZTÁRSALGÓ 
AZ ÚJ MÛVÉSZBEN

Kötetlen beszélgetés 
LAÁR BALÁZS 
festõmûvésszel 
és vendégével 

LAÁR ANDRÁS zenész, 
író, buddhista pappal

november 11. 
kedd 18.00–21.00

(az estbe bármikor 
be lehet kapcsolódni) 

Új Mûvész Étterem 
Dumtsa Jenõ u. 7.

Mûvésztársalgó az Új Mûvészben
Kortársak munkáinak ad helyszínt az Új Mûvész Étterem. Elsõként Laár balázs képei-
vel találkozhatunk, majd Vinkler Zsuzsa mozaikképeivel. A havonta megújuló kiállítá-
sok alkotóival a közönség személyesen is találkozhat a mûvésztársalgó elnevezésû
est keretében.

LÉLEKTÁNC

November 9-én, vasárnap, az
esti 7 órás szentmise után, kb.
19.45-kor kezdõdik Vedres
Csaba (orgona) és Gyermán
Júlia (hegedû) Lélektánc-
hangversenye a Római fürdõi
plébániatemplom (1031 Bu-
dapest, Zaránd u. 35.).

„HOMMAGE À KODÁLY“

November 11-én, kedden 19
órakor a Dunaparti Mûvelõdési
Ház Barlangjában (Duna-
korzó 11/A.) a Borbély Mûhely
ad koncertet. Közremûködik:
Borbély Mihály – klarinét,
tárogató, szaxofon, tilinkó;
Szabó Dániel – zongora;
Horváth Balázs – nagybõgõ;
Baló István – dob. Vendég:
Kántor Balázs – cselló.
A koncerten a zeneszerzõ ka-
maramûvei mellett Borbély
Mihály kompozíciói és rög-
tönzések szerepelnek Kodály-
témákra, illetve azok eredeti
népzenei motívumaira. A mû-
sor egyéni módon mutatja
meg a kapcsolatot Kodály
mûvei, a népzenei gyökerek
és a népi ihletésû improvizá-
ciók között, rávilágítva a
mûfajok közötti összefüg-
gésekre. Az improvizációk
ihletõje Kodály egy gondola-
ta: „rögtönözne minden épkéz-
láb gyermek, ha hagynák“.
A mûsor a Párizsi Magyar
Intézet felkérésére, Kodály
Zoltán születésének 125.
évfordulója alkalmából szüle-
tett. Bemutatták tavaly a Zene
világnapján a pomázi Teleki-
Wattay Mûvészeti Iskolában,
a Magyar Rádió „Klasszikus és
jazz“ elnevezésû sorozatának
keretében egyenes adásban
sugározta a programot, majd
a Római Magyar Akadémián is
elõadták. A Dunaparti Mûve-
lõdési Ház Barlangjában a
hamarosan megjelenõ lemez
anyagát mutatják be. 
Program
Kodály Z.: Este a tábortûznél 
Borbély M.: Erdély blues
Kodály: Cselló szólószonáta
III. tétel
Borbély M.: Tilinkós, 
a Kodályé
Kodály: Szonatina
Borbély M.: Jazz Szonatina
Kodály Epigrammák és
improvizációk 1, 3, 2, 5
Borbély M.: Marosszéki képek
Belépõjegy: 600 Ft. 
Támogató:

AKVARELL-KIÁLLÍTÁS

A szentendrei Art-Decor Ga-
lériában (Bercsényi u. 3.)
november 7-tõl 14-ig tekint-
hetõ meg Gál Vera akvarell
kiállítása. Megnyitja Triski
Zoltán ötvös, építészmérnök
november 7-én, pénteken, 17
órakor. A kiállítás megte-
kinthetõ minden nap 10-tõl
18 óráig.

KIÁLLÍTÁS A PMK-BAN

November 8-án, szombaton
17 órakor nyílik Hopka Károly
és Galambos József fest-
ményeibõl kiállítás a Pest
Megyei Könyvtárban (Pátriár-
ka u. 7.) Megnyitja: prof. dr.
Losonci Miklós mûvészettör-
ténész, közremûködik Kertész
Kata, zenél a Béres Eszter Trió.
A kiállítás megtekinthetõ no-
vember 22-ig, hétköznap 9-
tõl 19-ig, szombaton 9-tõl 13
óráig.

A HELYÕRSÉGI KLUBBAN
(Dózsa Gy. u. 8.) november
27-én, csütörtökön 17
órakor Ötórai tea. Közre-
mûködik a klub Ezüstfény
Együttesének „Mediterrán“
csoportja.
November 29-én, szomba-
ton Erzsébet-Katalin bál
19.00-04-ig. Belépõ (vacso-
rával) 3000 Ft, igényjogo-
sultnak 2500 Ft. Zene: Dal-
madi-Magyar Duó.

Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
Találkozó november 9-
én, vasárnap 15.30-kor
a Bükkös-patak belvárosi
hídjánál. A séta során
ezúttal magángalériákat
és mûhelyeket – Erdész
Galéria, Palmetta Design
Galéria, Mana Ékszerstú-
dió – látogatnak meg az
érdeklõdõk. Sétavezetõ:
Kiss Zsuzsa sajtóreferens
(Szentendrei Közmûvelõdési Kht.)

Info: www.kecmec.hu

DECEMBERI PROGRAMOK

December 5. péntek 
16-20 óra

MIKULÁS-SZOLGÁLAT
A Mikulásokat félórás

idõszakokra lehet kérni.
Ára: 3500 Ft

Jelentkezni lehet a 
312-657-es telefonon.

December 13. szombat 
9-14 óra

CSALÁDI DÉLELÕTT: 
ócskapiac, filmvetítés, 

játszóház
Asztalfoglalás 

a 312-657-es telefonon
Ára: 1500 Ft 

1%
A Welldance Sporttánc Egyesület
ezúton szeretné köszönetét kife-
jezni mindazoknak, akik adójuk
1%-ával támogatták az egyesület
tevékenységét. 2007-ben
261.879 Ft felajánlást kaptunk,
melyet fellépéseink színvonalá-
nak növelése érdekében új pom-
ponok és pom-ponos fellépõ
mezek beszerzésére fordítottunk,
illetve a támogatásból a leg-
rangosabb országos versenyeken
a csapataink által nyert kupák egy
részét sokszorosíttattuk tanít-
ványaink számára, hogy méltó
módon elismerjük és tovább
ösztönözzük növendékeink mun-
káját. Köszönjük eddigi felaján-
lásaikat és további megtisztelõ
bizalmukat!
A Welldance S. E. adószáma: 
18697146-1-13, 
számlaszáma: 
11742087-20076764



Belvárosban, mûvésztelep közelében a
Szamárhegy végén, kis lakóház külön
mûteremmel és vendégszobával, szute-
rénnel, romantikus belsõ kerttel, teljes
diszkrécióval 35 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút
mellett, 2 000 nm-es ingatlan, 100 m
hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára
is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, társasházban másfélszobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376

Szentendrén, kitûnõ helyen, kétszintes,
felújítást igénylõ 2x100 nm-es lakóház,
300 nöl telken, korrektáron, 26 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Házak, nyaralók bútorozva vagy anélkül is
kiadók. Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Görög tanfolyam indul középiskolásoknak
heti kétszer, délután, kezdõknek. Tel. 06-
20-578-7313.

Beszédcentrikus angoloktatást vállalok
külföldi diplomával, angol nyelvterületen
szerzett, 30 éves gyakorlattal. Tel. (26)
323-273, 06-30-421-7096.

Fiatal, diplomás angoltanár, nagy tapasz-
talattal, angolkorrepetálást, nyelvvizsga
felkészítést (minden szinten) vállal, be-
szédközpontú órákkal, személyre szabott
módszerrel, kedvezményes áron a szent-
endrei HÉV-állomásnál. Tel. 06-70-258-
5712.

Matematika-fizika korrepetálásra gim-
nazista fiúhoz egyetemistát keresek. Tel.
06-30-212-7099.

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

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

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, for-
dítás Szentendrén a HÉV-végállomásnál és
Pomázon. Tapasztalt, dinamikus de tü-
relmes, Oxfordban tanult és végzett tanár-
ral. Óra alatti gyermekfelügyelet. Tel. 06-
70-527-3879.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Villany- és antennaszerelés. Házi-, iro-
dai- és 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.

Szakképzett kertépítész szakszerû kertgon-
dozást, házkörüli munkákat vállal. Tel. 06-
70-227-6749.

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

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

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

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

Gyermekfelügyeletet, idõsek gondozását,
takarítást, vasalást vállal fiatalasszony re-
ferenciákkal. Tel. 70-704-1152.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyetemisták
várják hívását! Tel: 06-20-3470-258 vagy
06-30-493-1553.

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

Kõmûves- és mindennemû famunkák
végzését vállaljuk. Tel. 06-30-311-9231.

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

ÜÜZZLLEETT

Pomázon a Temetõ utca és Bem J. utca
sarkán 3000 m-es ipartelep bérbeadó. Tel.
06-20-919-0795.

Iroda és raktár kiadó a Hungim iroda-
házban, a Kõzúzó utcában. Tel. 06-30-400-
3970.

Szentendrén, ipartelepen 2800 nm köz-
mûves, bekerített szabadterület 150 Ft/nm
bérbeadó. Tel. 06-30-454-4431.

Szentendrén, nagyon forgalmas helyen 15
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-444-
5820.

Szentendre belvárosában üzlethelyiség
kiadó 40 ezer Ft/hó. Tel. (26) 380-005.

Szentendre óvárosában 16 nm-es üzlethe-
lyiség, 25 nm-es pincével eladó. Tel. 06-
30-203-9193.

EEGGYYÉÉBB

Gyermekét egyedül nevelõ anyuka, nagyon
örülne megunt, használt gyerekbútornak,
ágynak. Tel. 06-20-438-2142.

Nehezen élõ család, szívesen fogadna tûzi-
fát, tüzelõnek való faanyagot. Tel. 06-70-
557-5931.

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

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

ÁÁLLLLÁÁSS

Vállalkozás, villanyszerelõ szakmunkás
vagy szerelõ pár munkatársakat keres.
Azonnali kezdéssel! Tel. 06-20-944-2333.

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

Szentendrei étterembe ügyes, gyors pul-
tost keresünk. Tel. 06-20-599-6988.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 06-
30-949-9169, 17 óra után.

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

Grafikai stúdió MAC operátort keres táv-
munkára. Önéletrajzot az alábbi E-mail
címre várjuk: cactus@mail.datanet.hu

Kozmetikust keresek Szentendrére. Tel.
06-30-996-0919.

A szentendrei karácsonyi vásárra keresek
egy hónapra, megbízható, ügyes eladót.
Tel. 06-20-321-7030.

Szentendrei munkahelyre mûszerész, vil-
lanyszerelõ alkalmazottat keresek. Tel.
06-30-952-7978.

Az Erdész Galéria (Szentendre, Bercsényi
u. 4.) értékesítési munkatársat keres.
Elvárásaink: társalgási szintû angol nyelv-
tudás, jó kommunikációs készség. Je-
lentkezni lehet emailben fényképes ön-
életrajzzal: art@galleryerdesz.hu, vagy
telefonon: a 06-30-647-9414-es számon.

Pedagógus végzettségû, tapasztalt, gép-
kocsival rendelkezõ gyerekfelügyelõt
keresek 8 hónapos fiú mellé. A jelent-
kezéseket kérem a szerkesztõségbe
küldeni „kisfiú“ jeligére.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Frissnyugdíjas nõ heti 3 alkalommal ta-
karítást vállal, decemberi kezdéssel. Tel.
(26) 314-240, 06-30-462-1274.

50-es nagymama délutáni gyerekfelü-
gyeletet vállal, óvodából, különóráról haz-
aszállítással. Tel. 06-20-391-1373.

Középkorú hölgy, takarítást vállal magán-
házaknál Szentendre és vonzáskörze-
tében. Tel. 06-0-420-3377.

Megbízható hölgy, gyakorlattal, délutá-
nonként vasalást vállal. Hívjon bizalom-
mal. Tel. 06-20-492-3186.

Leinformálható, tapasztalattal ren-
delkezõ fiatal hölgy, bejárónõi, gyer-
mek-felügyeleti munkákat vállal. Tel.
06-70-526-1791.

Középkorú intelligens hölgy, házak és
lakások takarítását vállalja Szentendrén
és környékén. Tel. 06-70-616-5756.

Idõsek otthoni gondozását, ápolását vál-
lalom. Tel. 06-20-910-6732.

SSZZÉÉPPSSÉÉGG,,  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Szépüljön novemberben is velünk! Szen-
zációs arcátalakító kezelés, és fekvõ infra-
szauna akció! Részletek a honlapunkon
www.atalakitjuk.hu.

Masszázs újra, a Pedi Stúdióban gyógy-
masszörtõl. Szentendre, Fehérvíz u. 8. Tel.
06-20-591-6906, (26) 300-601.

HHIITTEELL

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendre Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás kiadó. Tel. 06-20-
982-0680.

Szentendrén a Füzesparkban 61 nm-es,
félemeleti, bútorozatlan, egyedi gázfûtés-
es lakás kiadó. Tel. 06-20-430-3979.

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

Szentendre Pismányban 450 nm-es luxus
családi ház bérbeadó. Tel. 06-30-331-
8393.

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

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

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

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

Vasvári-lakótelepen egy 60 nm-es, 1+2
félszobás, 2. emeleti lakás, 60 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-30-206-
4003.

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

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

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

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

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es
bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70-211-
5908.

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

Szentendrén kiadó kertes házban 1 fõ
(nemdohányzó) részére, 1 szoba, fürdõs-
zoba. (Konyha nincs.) Igényesnek. Ár. 45
ezer forint rezsivel. Kaució nélkül! Tel.
06-30-540-3516.

Szentendrén, Kálvária téren 40 nm-es gar-
zon alacsony rezsivel kiadó. Tel. 06-30-
530-9015.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm, bútoro-
zott, felszerelt lakás, hosszútávra kiadó,
60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-9080.

Visegrádon családi ház kiadó 75 ezer
Ft+rezsi. Tel. (26) 310-755, 06-30-495-
2086.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Pannónia-telepen eladó egy 37 nm-es,
felújított garzonlakás. Egyedi fûtésû,
alacsony rezsivel, jó közlekedéssel. Képek:
www.tmarkt.hu/eladolakas. Irányár: 10,9
millió Ft. Tel. 06-20-955-5588.

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

Szentendre Tyúkos dûlõn 1440 nm, 10%
beépíthetõségû, panorámás telek 15 000
Ft/nm eladó. Villany bevezetve, víz, gáz
az utcában. Tel. 06-30-331-8393.

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

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

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 alap-
területû, elsõ emeleti, 1+2 szobás, ét-
kezõs, cirkó fûtéses lakás. Ára: 17,5 mil-
lió Ft. Tel. 06-70-225-9227.
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FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

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

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

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

SZENTENDREI REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM
Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302-595

Nyolcadikos vagy? 
Vagy negyedikes?
Azon gondolkodsz, hogy hol
lenne érdemes tovább 
tanulni?
Az jutott eszedbe, hogy 
jó lenne már ötödikben 
gimnazistának lenni?
Akkor gyere el november
15-én, szombaton
A NYITOTT KAPUK NAPJÁN 
a Szentendrei Református
Gimnáziumba
és nézd meg, milyen a
diákélet a mi iskolánkban!
Sok szeretettel várunk ben-
neteket 9-11-ig!

Az iskola tanárai és diákjai
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Márton napi finomságok 
újbor-kóstolóval
November 8-tól 11-ig

Libatepertõ lilahagymával 750 Ft

Hideg libamáj zsírjában, 
pirítóssal 1700 Ft

Libaleves lúdgégetésztával 580 Ft

Ludaskása 1480 Ft

Libasült, combjából és mellébõl 
kínálva, párolt lilakáposztával, 
hagymás törtburgonyával 1900 Ft

Libamáj, az ön kedvére roston 
vagy rántva, burgonyapürével, 
fahéjas sült almával 2800 Ft

Sólet füstölt libamellel, 
fõtt tojással 1380 Ft

Gesztenyepüré 680 Ft

Újborok

Mátrai Irsai Olivér 2008. Bárdos és fia
Villányi rosé 2008. Vylyan Pincészet
Villányi Bogyólé 2008. Vylyan Pincészet

MMOOZZII

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

November 7. péntek
18.15 A NYOMOZÓ - színes 
magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16) rendezte: 
Gigor Attila
20.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter

November 8. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animá-
ciós film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

November 9. vasárnap
14.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animá-
ciós film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
16.15 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
18.15 A NYOMOZÓ - színes ma-
gyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila
20.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

November 10. hétfõ
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
20.15 MAMMA MIA - színes ma-

gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

November 11. kedd
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16)rendezte: Fazakas Péter
20.15 A NYOMOZÓ - színes ma-
gyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila

November 12. szerda
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

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

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

KKOONNCCEERRTT

DMH BARLANG
Duna-korzó, 11/a
November 22. szombat, 20 óra
KISTEHÉN TÁNCZENEKAR
Belépõjegy: 800 Ft

November 29. szombat, 20 óra
BRAINS 
Belépõjegy: 800 Ft

„G, mint Gondolat” Média
és Kommunikációs Kft. 

H-2000 Szentendre,
Szmolnyica sétány 47/3.

tel/fax: +36-26/ 303-287 
e-mail: info@gondolattv.hu 

A Gondolat Televízió minden
héten, pénteken 18 órától új
adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal. Hétköz-
ben-Téma hír háttérmûsorunkban
a bizottságok és képviselõ szá-
molnak be az aktuális önkor-
mányzati döntésekrõl. Nézzenek
minket!

S33 csatorna
399.25 Mhz

November 7. péntek
Hétközben:
Kistérségi ülés összefoglaló
Testületi ülés összefoglaló
Harcjármû bemutató Csobánkán
Környezetvédelmi elõadás az
Ipartestület rendezésében
Kiállítás az Izbégi Általános
Iskolában
Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk 
magazinja
Szentendre éjjel-nappal nyitva
összefoglaló
Kalászi Kortárs Tánctalálkozó
(Gombai Kristóf
és Társulata – a férfi tánca)
Képviselõ-testületi ülés II. rész

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

S33 csatorna
399.25 Mhz

SZENT MÁRTON ÚJBOR-
FESZTIVÁL ÉS LIBATOR
Skanzen - 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 szín-
házi programok várják a
látogatókat. A kora esti órák-
ban (16-18 óráig) a múzeum
nagyrétjén tüzet raknak, és a
farakás körül melegedhetnek
a vendégek a hagyományõrzõ
résztvevõk dalait hallgatva.

HAMVAS BÉLA EMLÉKÉRE

November 7-én a városi
emléknap rendezvényei:

12.00 Tiszteletadás 
Hamvas Béla 
és Kemény Katalin sírjánál 
a szentendrei 
köztemetõben
Beszédet mond: 
Jókai Anna írónõ 
13.00 Fogadás a Pest
Megyei Könyvtárban
15.00 Hamvas Béla emlék-
est – Ünnepi megemlékezés
a Városháza Dísztermében
16.00 Kerekasztal - beszél-
getés, Hamvas Béla jelen-
valóságáról
A Petõfi Egyesület
székházában megrendezésre
kerülõ elõadás: 
18.00 Hamvas Béla
mûveinek morális üzenete
Thiel Katalin, az egri
Eszterházy Károly Fõiskola
tanárának elõadása

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 - NEMEZELÉS

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) 

EMLÉKKONCERT

A Vujicsics Tihamér 
Zeneiskola 

november 15-én, 
szombaton 15 órakor 
kezdõdõ ünnepségén

emlékezik meg 
a 100 éve született

alapítójáról, 
Oltai Adrienne-rõl,

valamint Frank Lajos 
és Papp Tibor tanárokról. 

Szeretettel hívják az egyko-
ri tanítványokat az iskola

Duna-parti épületébe 
az ünnepi alkalomra 
és hangversenyre.

NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS,
TELJESKÖRÛ SZAKELLÁTÁS 

KÓRHÁZI HÁTTÉRREL.

SZÜLÉSZET NÕGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG
VIZSGÁLAT, KOMPLEX NÕGYÓGYÁSZATI

SZÛRÕVIZSGÁLAT, CTG,
TERHESGONDOZÁS, MEDDÕSÉGI

KIVIZSGÁLÁS, HPV, CHLAMYDIA SZÛRÉS,
HPV ELLENI VÉDÕOLTÁS, SZÜLÉSZETI

ELLÁTÁS, NÕGYÓGYÁSZATI 
ÉS SZÜLÉSZETI MÛTÉTEK ÁLLAMI 

VAGY MAGÁN KÓRHÁZBAN 

DR. BINÓ BRÚNÓ 
SZÜLÉSZ NÕGYÓGYÁSZ SZAKORVOS 

VELT MED EGÉSZSÉGHÁZ 
SZENTENDRE, BOLGÁR U. 10. 

BEJELENTKEZÉS:
06 30/9 568 280 

www.binobruno.com 
mail: drbino@citromail.hu

Szentendre, 
Római sánc köz 2/B

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

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

www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

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

Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 

30/66-26-849

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 7.   

Asztalfoglalás: (26) 311-484
ujmuvesz@ujmuvesz.hu  •  www.ujmuvesz.hu
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Testépítõk
Szentendrén

„Ilyen még nem volt“ – kezdte
megnyitó beszédét a konferan-
szié. Valóban, Szentendre belé-
pett a testépítés versenyeinek
helyt adó városok közé. A ren-
dezvénynek október 25-én a
Pest Megyei Könyvtár szín-
házterme adott otthont. A
versenyt városunk már jól ismert
egyesülete a Piramis Sport-
egyesület, és a nemrég alakult
Szentendre Városi Sportegye-
sület szervezte, a szakmai támo-
gatást a bodybuilder.hu nyúj-
totta. A szervezõk a profi
testépítõk mellett az utánpótlás
kategóriára is gondolva két
versenyt hirdettek meg. Elõször
a lelkes, legtöbbször életükben
elsõ versenyükön debütáló
utánpótlás kategória versenyzõi
foglalhatták el a színpadot,
teltház és szakértõ bírói szemek
elõtt mutathatták meg ma-
gukat. Az utánpótlás kategória
nevezõi arany, ezüst és bronz
minõsítést nyerhettek el.
A szentendrei Piramis Fitness
Klubból Bacsa András ezüst, míg
Sztanó Dániel bronz minõsítést
kapott.
A szünetben Tóthné Mák Ildikó
és Nick Árpád erõmûvész,
Guinness-rekorder látványos
bemutatóval szórakoztatták a
közönséget.
Az utánpótlás versenyzõket
három súlycsoportban a profik
követték. A látványos és rend-

kívül színvonalas bemutatókat
követõen a bírók az alábbi
versenyzõket találták a legjobb-
nak:
-70 kg Lénárd Lajos
-80 kg Lénárd Gábor
-90 kg Dudás Ádám
A Piramis Fitness Klubból Ványai
János a 4., míg Marton János az
5. helyen végzett.
A rendezvényre a koronát a
gyõztesek gyõztesének kivá-
lasztása tette fel. Az abszolút
kategória gyõztese Lénárd Lajos
lett, aki a serlegen, szponzori
díjakon kívül a rendezõk által
felajánlott 100 000 Ft-os pénz-
díjat is magának tudhatta.  
Városunk egy újabb, rendkívül
színvonalasan megszervezett
versennyel mutathatta meg
magát az ország szinte minden
részébõl érkezõ versenyzõknek,
nézõknek és támogatóknak.
Az örömbe viszont egy kis üröm
is vegyült. A szentendrei par-
kolásért felelõs társaság is
bemutatkozott a résztvevõknek:
a verseny hevében lejárt a par-
kolójegyük, ezért bizony „aján-
dék zacskókat“ kaptak. Talán
egy kis segítõ szándékkal el
lehetett volna kerülni ezt a
fiaskót. 
Végezetül azok neve, akik nélkül ez a
verseny sem jött volna létre: Scitec
Nutrition, Piramis Fitness Klub, El
Mariachi étterem, Shel-Fex 2003 Építõi-
pari Kft., Kasala Kft., Plánet Oktatás-
szervezõ- Termékelõállító Kft., Fitness-
Planet Kft., Experiment, Békás Body Shop,
Fitness Vital, Strook 2000 Kft., Mary
Poppins Óvoda, Avon., Szentendre-Gym
Muay Thai Club, Digitális 2005 Nyom-
daipari és Kereskedelmi Kft. Köszönjük a
támogatást.

Kosárlabda
Október 11-én a Szentendrei
Kosárlabda SE U-16-os férfi csa-
pata megkezdte szereplését a
Vajdasági Nemzetközi Kosár-
labda-bajnokságban. A szent-
endreiek ebben az összeállítás-
ban tavaly Pest Megye Bajnok-
ságot nyertek. Az egyesület
vezetése úgy döntött, hogy a
csapat és a játékosok egyéni
fejlõdése fontosabb a bajnoki
címeknél, és a kényelmes, do-
bogós helyezéssel kecsegtetõ
Pest Megye Bajnokság helyett a
VIBA Ligába nevezett. A délszláv
térség, és ezen belül Szerbia, a
kosárlabda utánpótlás-nevelés
egyik legfontosabb központja.
Fiatal játékosaik képzettek és
különlegesen motiváltak. Amíg
nekünk a kosárlabda csak egy
játék, a szerb fiataloknak ez az
élet. Gyorsak, erõsek, képzettek,

nem ismernek lehetetlent. A
magyar kosárlabda Csipke-
rózsika-álmát alussza, után-
pótlás nevelés helyett az elsõ
osztályban külföldiek játszanak,
fiatal magyar játékost még a
cserepadon is csak elvétve
találunk. 
A szentendrei U-16-os játékosok
most „átnéznek“ a szomszédba,
megpróbálnak felnõni a fela-
dathoz, a játék itt sokkal gyor-
sabb, szellemesebb, mint itthon
nálunk. Nehéz év lesz, de a csa-
pat fejlõdése, jövõje szempon-
tjából bizonyára meghatározó.
Döntésünket igazolja, hogy a
Szeged és a Baja csapata is a
VIBA Ligát választotta, U 16-os
csapataik itt indulnak, úgyhogy
a ligának lesz magyar fordulója
is. 

Eredmények
Magic II. – Szentendrei KSE
82:60  

Legeredményesebb szentendrei
játékos Kubura Todor 25 pont. 

Sport Key I – Szentendrei KSE
87:33 
Legeredményesebb szentendrei
játékos: Molnár András 8 pont.  

A Szentendrei KSE játékosai:
Bodrogi Bálint, Darázs Bence,
Dombai Bálint, Egei Zsombor,
Kovács Áron, Kubura Todor,
Molnár András, Németh Kristóf,
Perjési Dániel, Stomfai Gergely,
Stomfai Máté, Zsigó Márk. 

A Szentendrei Kosárlabda SE fel-
nõtt csapatának bemutatkozó
mérkõzése október 22-én Le-
ányfalun, a Móricz Zsigmond
Általános Iskola tornacsarno-
kában volt. Egyesületünk rövid
történetében elõször léptünk
pályára a felnõttek mezõnyé-
ben, a Pest Megye Bajnokság-
ban. Ezzel a harmadik versenyé-

vadban elértük, hogy az U-10
csapattól a felnõttekig minden
korosztályban indíthatunk jól
képzett, minõségi kosárlabdát
játszó, csapatot.
Bogdan Karaicic, az egyesüle-
tünk szakmai igazgatója a kö-
vetkezõket mondta a mérkõzés
után: „Egy hónapja dolgozom
csak az újonnan érkezett já-
tékosokkal, ennek ellenére ütõ-
képes csapatot állítottunk össze,
amellyel korszerû, nagyon gyors
kosárlabdát játsszuk.
Kosárlabda-iskola vagyunk, a
fiatal játékosok képzése a leg-
fontosabb feladatunk, és a fel-
nõtt csapatot is ebben a szellem-
ben vezetjük. A rutinos tapasz-
talt játékosok mellett mindig
játéklehetõséget kapnak a fiat-
alok. A csapattól sok gyõzelmet,
jó szereplést várok, de a fiatal
játékosok fejlõdése minden
bajnoki címnél fontosabb a szá-
munkra.“

Az elsõ mérkõzésen ötven lelkes
szurkoló elõtt, könnyû gyõzel-
met arattunk a tavalyi Pest
megyei bajnok Albertirsa csapa-
ta ellen. A felnõtteket két 15
éves és egy 16 éves fiatal játékos
is segítette, õk hárman 20 pont-
tal járultak hozzá a gyõ-
zelemhez. Minden pályára lépõ
játékosunk szerzett kosarat.

Szentendrei KSE – Albertirsa SE
95 - 65

Pontszerzõk: Gulyás Roland 19,
Bogdan Karaicic 16, Boris
Maljkovic 12, Németh Kristóf 11,
Baján Domonkos 10, Todor
Kubura 6, Réder Sándor 4,
Selmeci Tamás 4, Lontai Levente
3, Kovács Áron 3, Pethõ Dániel
2.

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei 

KSE elnöke


