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Táblákon a testvérvárosok és a beruházások
Szentendre 1000 éves. Szentendre és Wertheim testvérvárosi kapcsolata 20 éves. 2009ben indul a beruházások éve. Püspökmajori
lakótelepi lámpás keresztezõdésben korábban egy Dávid-szobor hirdette a város új
büszkeségét, a Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpont helyét. Ma – a V-8 uszoda
jóvoltából – színes táblák tájékoztatják
a városlakókat és a 11-es úton elhaladókat
a testvérvárosokról és nagyberuházásokról
a millenniumi és városfejlesztési logóval.
Szentendre az elmúlt ezer év távlatában mindig haladt a korral, és az aktuális kívánalmak szerint újította arculatát. Annak ellenére, hogy kevesebb pénzt
kapunk az államtól kötelezõ feladataink ellátására,
kötelességünk és felelõsségünk fejleszteni a várost,
segíteni az embereket.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Bene Andrásné

Csákányi Eszter

Kovács László Putu

Augusztus utolsó napján avatták fel a korábbi, önkormányzati fenntartású Villasori Tagóvoda
helyén a szentendrei Református Óvodát, melynek vezetõje Bene Andrásné (5. oldal). A Szentendrei
Teátrum jubileumi évadát a Hét aszonya címû darab zárta Csákányi Eszterrel (13. oldal). Idén is
nagy siker volt a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál, melyen Kovács László Putu kovácsmûvész és Tusák József sakkmester is szerepet vállalt (10-11. oldal). Már másodszor választották
meg Szentendre város borát. A hattagú zsûri tagja volt Pálffy István újságíró is (3. oldal).

ZÖLDPONT
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Iskolakezdés
Évnyitó a Templomdombon

Tusák József

Pálffy István

arcok

2 oktatás
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Szuperintenzív

angol nyelvtanfolyamok
I. félévben szeptember 21. és január 21. között
minden délelõtt, péntek kivételével 8.30–12.45 között.
Három szintrõl indulnak (kezdõ, alap és közép)
és a BME alap-, közép-, felsõfokú nyelvvizsgára készítenek fel.
Helyszín: P'ART MOZI különtermei
és a VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA termei.
Tanfolyam díja 850 Ft+áfa/45 perc
havi részletfizetési lehetõséggel.
Kedvezményekrõl és a tanfolyamról kérjen e-mailen
részletes tájékoztatót: englishcenter@freemail.hu,
tel. 26/30-10-10, ill. a P'art mozi elõterében talál
részletes tanfolyamismertetõ kiadványokat.

BEIRATKOZÁS ÉS INGYENES SZINTFELMÉRÉS:
szeptember 4., 7., 9., 10., 14., 8 és 10 óra között
a P'Art moziban (Duna-korzó 18.)
(Jövõ héti számunkban beszélgetés a tanfolyamokról
Balogh Zsuzsával, az English Center Nyelviskola vezetõjével)
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Tárt kapukkal vár
az AGY Tanoda
Osztályainkban még korlátozott számban vannak tanulói férõhelyek. Érdeklõdni a 26/311-387-es telefonszámon, az
info@agytanoda.hu e-mail címen, valamint személyesen iskolánkban, Szentendre, Jókai utca 3. szám alatt lehet.
Látogasson el honlapunkra: www.agytanoda.hu
Az intézmény tizennyolcadik évében tradicionális értékeit
megtartva, újult erõvel és lehetõségekkel fogadja a gyermekeket. Folytatódik a két tannyelvû oktatás, melynek magas
színvonalát anyanyelvi tanárok és modern kooperatív tanulásformák biztosítják, és az angol nyelvterületi kapcsolatok.
Az új vezetõség eszménye a hagyományok megtartása és a
nyitottság folyton változó világunk kihívásaira.
Mottónk: „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: biztos
gyökerek és szárnyak.“
Várjuk a színvonalas oktatásra igényes szülõk kíváncsi gyermekeit!

KEDVEZMÉNYES ÁRON

BIZTONSÁGI ÕR KÉPZÉS
INDUL!
Szeptember 14-én 16.30 órakor
A SZENTENDREI HELYÕRSÉGI
KLUBBAN (HEMO)
Egyéni igényekhez igazított oktatás,
Moduláris képzés!
Részletfizetési lehetõség!
Fegyvervizsga!
Elhelyezkedésében segítünk!
Részletes felvilágosítás:
06-30/ 727-83-58-as, 06-20/54833-43-as telefonszámon.
Felnõttképzési nyilvántartási szám:
01-0030-05

Kedves régi és új növendékek!
Rövidesen elkezdõdik a 2009/10-es tanév a ZENEISKOLÁBAN is.
Évnyitót nem tartunk, az órabeosztás
szeptember 7-én lesz, délután 14-17 óra között.
Errõl részletesebben az iskola faliújságán és
a kihelyezett tagozatokon olvashatnak.
Figyelem! Azok a növendékek, akik 2009 júniusában felvételt
nyertek, de még nem iratkoztak be, sürgõsen tegyék meg,
mert helyüket feltöltjük!
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai

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: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések
felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt.
2.). Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. •
Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Szentendre Város Bora
Az 1000 éves Szentendrén a város ünnepi programjai között augusztus 22-én került sor – immár másodszor – „Szentendre Város Borának“
megválasztására. Szentendrén a borkultúrának évszázados hagyománya volt. Az 1882-es filoxéra járvány kezdetéig Szentendre és környéke
külföldön és belföldön is híres volt kiváló minõségû borairól: a rác ürmös és a kadarka hosszú ideig volt a város büszkesége. A múltat a máig fennmaradt utcanevek - Borpince utca, Dézsma utca, Kapás-köz, Szõlõhegy utca, Kadarka utca - is õrzik.

A

darkái mellett többségben voltak a szekszárdi kadarkák. A
19 versenyzõ bor mindegyike
a legkiválóbb prémium kategóriát képviselte, s közülük a
következõ két évben Szentendre Város Bora a zsûri döntése alapján Dúzsi Tamás
2007-es szekszárdi kadarkája
lett. A második Balla Géza
2006-os ménes-aradi kadarkája, a harmadik pedig Vesz-

tergombi Ferenc 2008-as szekszárdi kadarkája lett.
A gyõztes bort Kozma Kálmán
a következõképpen jellemezte: „Ez a bor a kadarka igazi
archetípusa, illatában megtalálható a szeder és a ribizli,
egy kis viaszossággal együtt.
Ízében pici fahéj és szegfûszeg,
nagyon kevés fûszerpaprika,
szeder és ribizli is kitûnik.
Elegáns savtartalom, kerek,

lágy tannin jellemzi, a bor glicerinben gazdag, melyet a
templomablak-jelenség is jelez
(a pohárban megmozgatott bor
elõször vékony rétegben a pohár falához tapad, majd vékony
csíkokban, íveket képezve lecsorog, a gótikus ablaksorokra
emlékeztetõ nyomot hagy).
Elsõsorban magyaros ételek
mellé, például harcsapaprikáshoz kiváló.“

Gratulálunk a gyõztesnek, és
köszönetünket fejezzük ki a
kiváló minõségû kadarkákat
benevezõ pincészeteknek és a
rendezõknek. Szentendre Város Borát a városba látogató
nagykövetek, külföldi delegációk fogják a város ajándékaként hazavinni, a magyar
bor hírnevét ezzel is növelve a
világban.
DNK

A polgármester

naplója
Szeptember 4. (péntek)
fotó • Miser István

millenniumát ünneplõ
város
borversenyére
2006-os, 2007-es és
2008-as szüretelésû kadarkával lehetett nevezni, mivel a
helytörténeti emlékek szerint
Szentendre az elsõ települések
közé tartozott, ahová a kadarkát 1444 után a török uralom elõl menekülõ és letelepülõ rácok elhozták.
Szentendre az országban elsõként fogadta el a „Nõbarát
város“ programot, így a verseny lebonyolításakor is fontos volt az, hogy minél több
nõ kerüljön elõtérbe. A fõrendezõ a Pannon Nõi Borrend
volt, a zsûri elnöke Kozma Kálmán, a Magyar Sommelier Szövetség elnöke, a Gundel étterem üzleti igazgatója volt, tagjai: Pálffy István újságíró,
borszakértõ, Tóthné Sass Katalin, a Pannon Nõi Borrend
kancellárja, sommelier, dr.
Széles Katalin, a Beatrix Borrend elnöke, Csézy énekesnõ
és dr. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere voltak.
A versenyre nevezett villányi,
egri, alföldi, ménesi (aradi)
borvidék kiváló minõségû ka-

Borban az igazság. A borzsûriben Pálffy István újságíró, mûsorvezetõ, dr. Széles Katalin,
a Beatrix Borrend elnöke és Csézy énekesnõ

09.00 Városmarketing témában
egyeztetõ megbeszélés
10.00 TDM ügyben megbeszélés
17.00 Deim család kiállításának
megnyitója a Skanzen Galériában

Szeptember 5. (szombat)
09.30 Kötcsei Találkozó
17.00 Aknay János kiállításmegnyitója a Malomban

Szeptember 6. (vasárnap)

Táblákon a testvérvárosok
és a beruházások
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Emléktábla-avatás
Szeptember 8-án, kedden 16.30-kor ünnepélyes keretek
között felavatják az Ábrányi-villa kerítésén elhelyezett,
Laki Péter által felújított emléktáblát. A koszorúzáson jelen
lesz Ábrányi Emil külföldön élõ leszármazottja is. Az ünnepségre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

fotó • Krizbai Gergely

Világosan megfogalmazott céljaink vannak, amelyek mentén
haladva reálisan és nyomon követhetõen végezzük feladatunkat.
A Dumtsa-terv alapján készül és zajlik a lokálpatrióta program.
A most elhelyezett két tábla közül az egyik tábla az elõkészítés
és megvalósítás alatt lévõ nagyberuházások irányába mutat:
1. Városközpont megújítása
2. Rendelõintézet korszerûsítése
3. Gát megépítése
4. Ovi-suli
5. Barackos-Egres útépítés
6. Pannónia csapadékelvezetés
7. ÖKO- és CONCERTO
8. Euro-Velo kerékpárút
9. Térfigyelõ rendszer
10. Uszoda
A másik tábla „testvére“ szemközt található. A testvérvárosok
terének is nevezett helyen augusztus 21-én avattuk fel a
testvérvárosi táblát wertheimi, Salon de Provence-i, godmanchesteri, huntingdoni, zilahi és kézdivásárhelyi vendégeink
körében.
-kzs-

11.30 Skanzenben Szentendre
Város Bora oklevél átadása

Szeptember 8. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Háziorvosokkal egyeztetõ
megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.30 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.00 Szentendrei Városfejlesztési Kulturális Kht. ügyvezetõjével egyeztetés
16.30 Ábrányi emléktábla avatása
17.30 IKON Csoport kiállításának megnyitója a Polgármesteri
Galérián

Szeptember 9. (szerda)
09.00 Kommunikációs egyeztetés
10.00 Szentendrei pólók ügyében egyeztetõ megbeszélés
11.00 HÉSZ módosításáról
megbeszélés
15.00 Óvodai mûködtetésrõl
egyeztetés
17.00 Testületi anyagok egyeztetése a képviselõkkel

Szeptember 10. (csütörtök)
14.00 Izbégi sporttelep bejárása a képviselõkkel
15.00 Testületi ülés
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BKV
alsó szinten
Gyermekkoromban büszke voltam arra, hogy az én anyai
nagypapám „A HÉV“-nél dolgozott, közel 100 évvel ezelõtt
a családom éppen emiatt
költözött ki Szentendrére.
A gyermekkori büszkeségem
kinõttem; manapság már szégyellnem kell magam „A HÉV“
miatt.
Szlovákiában élõ magyar,
egyetemista, magyarul tisztán
és érthetõen! beszélõ unokahúgaim (apai részrõl) vendégeskedtek nálunk a napokban.
Világlátott, kedves fiatalok,
nem ijednek meg egy kis
„hévezéstõl“ sem. Augusztus
17-én, délután fél négy tájban
édesanyám és kisfiam a HÉVhez kísérte el az ifjabbikat, aki
elment jegyet venni. Kis idõ
után azzal tért vissza, hogy õt
a pénztáros nõ elzavarta.
Anyukám nem értette a dolgot, talán félreértés történt,
ezért kérte, hogy próbálja még
egyszer. Másodszor is ugyanaz
történt. Ekkor már bement
anyukám is a pénztárba, ahol
a pénztáros nõ durva, bántó
tónussal és elképesztõen
szemtelen, faragatlan stílusban újra csak azt kiabálta,
hogy nem ad jegyet, szálljon
fel anélkül a vonatra. Anyukám
ekkor ellentmondást nem

tûrõen kérte a jegyet, amit
nagynehezen megkapott. Idõközben unokahúgom lekéste a
HÉV-et, s a hangulata mindenkinek el lett rontva. Mivel
anyukám a kisfiammal volt,
akkor nem akart panaszt tenni,
de annyira felzaklatták a
történtek, hogy egész este
vissza-visszatértünk erre beszélgetés közben. Talán nem
is egyedi eset, talán más turistákkal, más utasokkal is elõfordul? A kalauzok, ellenõrök
elfogadják-e jegy helyett „a
pénztárosnõ mesét“, vagy rettenthetetlenül kiszabják a
büntetést?
Szép kis nyári emléket vihetnek magukkal gyomorgörcsbe
csomagolva azok, akik eme
„utasbarát“ asszonnyal találkozhatnak, nem részletezve itt
a HÉV-állomás taszító, lepusztult, egyéb viszonyait.
GZS

Szamárhegyi
hangoskodók
Tisztelt Szerkesztõség!
Tehetetlenségemben fordulok
Önökhöz, a nyilvánossághoz!
Az augusztus 1-jei éjszakán
megállás nélkül rendkívül hangos zene visszhangzott reggelig a Szamárhegyen, olyan
hangerõvel, hogy nem lehetett
aludni tõle. Nem tudom, honnan jött. Felhívtam a 105-ös
telefonszámon a szentendrei
rendõrkapitányságot. Az ügyeletes tiszt úgy reagált, hogy ha
én nem tudom, honnan jön, a
rendõrség honnan tudhatná.
Kérdésemre, hogy hajnali fél
egykor az én dolgom lenne-e
elindulni, kideríteni, hogy
melyik szórakozóhely engedi
meg magának, hogy ilyen ar-

cátlanul sérti sok száz ember
nyugalmát, azt a választ kaptam, hogy egyetlen járõrautójuk van, ha az majd felszabadul,
kiküldi. Hogy ezt valóban megkísérelte-e, nem tudom, a rendõr hangjából számomra világos
volt, hogy ezt nem is szándékozik megtenni, és tény, hogy
reggel még szólt a zene rendíthetetlen hangerõvel.
Kérdezem, hogy mit tesz Szentendrén a rendõrség? Mert a
Szentendre és Vidékében – joggal – büszkén beszámolnak
rendszeresen a felderített bûnügyekrõl. De sohasem számolnak be arról, hány bejelentést
kaptak, és ahhoz viszonyítva
hányat derítettek fel. Maradjon hát mindenkiben az az
érzés, hogy csak éppen neki
nem segítettek, de különben a
rendõrség teszi a dolgát. Csakhogy ezen már rég túl vagyunk,
mert az emberek egymás közt
megbeszélik a dolgokat. Arról
sem számolnak be, hogy a –
mondjuk – heti felderített
bûntényadag mellett mi foglalja le idejét a teljes állománynak, hogy helyi panaszoknak
nem tudnak eleget tenni, hiányzó járõrre való hivatkozással. Azt sem tudjuk meg, mit
tekint a rendõrség feladatának,
ha az egyes panaszok láthatóan
nem tartoznak feladatkörükbe?
Miért van a szentendrei rendõrségnek olyan híre, hogy csak
végsõ esetben fordul az ember
egyáltalán hozzájuk? És a lakosság kiszolgáltatott, mert
mit tehet? Fogadjon ügyvédet
és saját költségén próbáljon
valamit kideríteni, bizonyítani,
hogy neki miért nem segített a
rendõrség, másnak meg miket
szabad? Ha én a sztereóberendezésem hangszóróit ma éjjel
teljes hangerõvel az utcára
irányítom, zavartalanul üvöl-
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tethetem az éjszakába? Vagy
nekem nem szabad?
Rozsnyai Krisztina

Emberség
Azt mondják, ma mindenki
rohan. Talán mégsem. Én találkozhattam egy olyan emberrel, akinek a segítségnyújtás,
a másikra figyelés fontosabb
volt a saját ügyeinél.
Május utolsó szerdáján az elsõ
osztályos unokámat kísértem
haza az iskolából. Figyelmesen
mentünk a keskeny járdán
egymás mögött haladva. Elgondolkoztam, hogy ugyan
mire is jó a forgalmas út mellett a keskeny járdát szegélyezõ vaskorlát. Hamarosan
megtudtam. A hepehupás
rossz járdán megbotlottam, és
bár próbáltam magam megtartani a vaskorlátba kapaszkodva, mégis térdre estem, és a
homlokomat a korlát élébe
vertem. A sebbõl ömlött a vér.
Az unokám rémülten nézett
rám. És ekkor jött a segítség.
Váratlanul egy kedves fiatal
hölgy sietett felénk. Szemtanúja volt az eseménynek.
Megkérdezte, hogy vagyok, de
már nyomta is a kezembe a kis
csomag
papírzsebkendõt,
hogy leszorítsam a vérzõ
sebet, és azonnal terelt az
autójához. Mire a kocsiba
beültünk, már értesítette a
szakorvosi rendelõt, hogy
balesetest visz a sebészetre.
Peregtek az események. Pillanatokon belül a mûtõasztalon feküdtem: érzéstelenítés, fertõtlenítés, varrás,
tetanuszoltás,
röntgen…
gyorsan, figyelmesen. Éreztem, hogy jó kezekben vagyok.
Ezalatt az unokám a folyosón
várakozott, de nem egyedül,
mert a kedves, fiatal „õrangyalom“ mellette maradt. Beszélgettek. Jelenlétével, szeretõ gondosságával feloldotta
a gyermek szorongását.
A segítségen kívül még valamit
kaptam: hitet és reményt az
emberekben, a fiatalokban.
Nagyon köszönöm.
Pataki Emilné

Különös
korhatár
Ritka nyaralási lehetõségem
alkalmával augusztus 11-én
boldogan mentem a szentendrei Skanzent meglátogatni. A pénztáros kedvesen érdeklõdött, elmúltunk-e a ba-

rátnõmmel 62 évesek. Õ igennel, én nemmel feleltem. Ekkor
közölte velem, hogy akkor én
teljes áron mehetek csak be.
Megdöbbenve és csalódottan
váltottam meg a jegyem, még
nem találkoztam ezzel sehol,
azt hittem, új kormányrendelet írja elõ a nyugdíjasok
megkülönböztetését. Hazatérve a különleges tudakozó
és a kormányzati ügyféltájékoztató telefonszámán
érdeklõdtem, milyen rendelet
alapján jártak el velem szemben. Egyik helyrõl sem kaptam
választ. A Skanzen honlapján
valóban olvasható, hogy a
nyugdíjas 62-72 évig értendõ,
ezt azonban a pénztárnál kiírva nem láttam. Megalázó lett
volna vitatkoznom, de birka
sem vagyok, így szeretném
tudni, hogy pl. a férfiak nyugdíjkorhatára 65 év, õk akkor
csak 65 évtõl vehetik igénybe
a nyugdíjas kedvezményt? Ez
nem szerepel a Skanzen honlapján sem! Vagy akkor a férfi
és nõ nyugdíjast is megkülönböztetik egymástól? Furcsállom ezt az ellentmondást is.
Kérem, közöljék levelemet,
hogy másokat ne érjen sokk,
amikor belépõjegyet váltanak.
Szmetana Péterné,
60 éves nyugdíjas tanár

Tisztelt Szmetana Péterné,
Kedves Olvasók!
Köszönjük az észrevételt.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni az érdeklõdõket, hogy általában az intézmények saját
jogkörébe tartozik a belépõjegyek árainak és feltételrendszerének kialakítása. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a
kedvezményes belépésre jogosultak körébe tartoznak a
nyugdíjasok is, azonban az
50%-os kedvezmény igénybevételét korhoz kötjük, ami
nem szokatlan gyakorlat állami, de akár profitorientált
intézményeknél sem. Az erre
vonatkozó információk a bejárati épület információs tábláján és a pénztáraknál jól
láthatóan ki vannak helyezve,
valamint a honlapunk részletes tájékoztatást ad a kedvezmények igénybevételének
feltételeirõl.
Sajnáljuk, hogy a levélírónkat
kellemetlenség érte a jegy
megvásárlásánál, mindazonáltal reméljük, hogy a látogatása
a múzeumban kellemes volt és
jól érezte magát.
Szabadtéri
Néprajzi Múzeum
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Hitbõl és szeretetbõl
Példátlan összefogás eredménye a most felavatott Református Óvoda
Augusztus 31-én a Szentendrei Református Egyházközség tagjai, kistérségi lelkészi vezetõk, óvodapedagógusok,
a város önkormányzatának képviselõi, valamint szülõk és segítõk részvételével, ünnepélyes keretek között avatták fel a szentendrei Református Óvodát. Az ünnepséget dr. P. Tóth Béla, a Szentendrei Református Egyházközség
lelkésze nyitotta meg és többek között beszédet mondott dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere is.
Köszöntõjükben mindketten kiemelték az együttes áldozatvállalás és az elkötelezett munka szerepét, az egyház és
az önkormányzat részérõl a közös célkitûzés és a közös akarat egymásra találását.

z önkormányzati finanszírozás nehézségei miatt ez évben az intézmény közös megegyezéssel
átkerült a Szentendrei Református Egyházközség tulajdonába, így júliustól megkezdõdhettek a felújítási munkálatok. A rendkívül rövid
határidõ ellenére a felújítást
végzõ vállalkozó elkötelezett
munkáján túl közel száz önkéntes segítõ – a szentendrei
református gyülekezet tagjai,
presbiterei, a megalakított
óvodaügyi bizottság tagjai, az
óvónõk és dadusok és azok
családtagjai, valamint a szülõk
– példaértékû összefogásának,
valamint az önkormányzat és
a városi hatóságok együttmûködésének köszönhetõen
mindössze két hónap alatt sikerült a tervezett munkálatokat elvégezni, és felkészülni
az évkezdésre.
Az elõzetes becslések szerint
az ingatlanon összességében
bruttó 110 millió forintos átalakítást kellene végrehajtani;
ebbõl megközelítõen 50 millió forint a sürgõs javítások
elvégzéséhez szükséges, amelyeket három év alatt tervez
megvalósítani közösen az
önkormányzat és a Szentendrei Református Egyházközség. Az idei kiemelt feladat a régi épületrész födémjének megerõsítése és
javítása volt.

A

– Óriási munka van mögöttünk,
és még rengeteg feladat elõttünk – mondta a megnyitót
követõen lapunknak Bene
Andrásné Erika, a Református
Óvoda vezetõje, aki harmincegy éve dolgozik óvónõként
Szentendrén, és aki az elmúlt
tizenöt évben a Szivárvány
Óvoda munkatársa volt. – A
feltáráskor kiderült, hogy sajnos sokkal nagyobb a baj, mint
gondoltuk. A megfelelõ szigetelés hiányában, a folyamatos beázások miatt a tartógerendák egy része ugyanis
szinte teljesen elkorhadt, vagyis a födém bármikor leszakadhatott volna. Komoly tartószerkezet beépítésével sikerült
ezt a tetõszakaszt megerõsíteni, és a teljes épületegyüttest villámhárító-rendszerrel

felszerelni – számolt be a
munkálatokról az óvodavezetõ.
Az új fõbejáratot, kaputelefont és riasztórendszert is
kapott ingatlan újabb építésû
szárnyában komolyabb belsõ
átalakításokat is végeztek.
Szuromi Imre építész tervei
alapján, a következetesen
végigvitt koncepciónak köszönhetõen az épületrész
sokkal áttekinthetõbbé és
barátságosabbá vált, sõt a
meglévõ mosdó és öltözõ teljes felújításán túl még egy új
mosdót is kialakítottak, amely
helyiségek kedves hangulata
Vörösné Baracsi Erzsébet belsõépítész munkáját dicséri. A
kinti játék öröméért pedig a
Református Óvoda több mint
2,5 millió forint értékben az

uniós normáknak megfelelõ
készségfejlesztõ udvari játékszereket is vásárolt.
A tervek szerint az elkövetkezendõ években a régi épületrészben lévõ két másik óvodai csoport mosdóit és öltözõjét újítják majd fel hasonló módon, illetve megépülhet
a tornaterem a két épület
között, elkészülhetnek a teraszok minden csoportszoba elé,
illetve a tetõtérben iroda,
kiszolgáló helyiségek és logopédiai iroda kap majd
helyet.
A négy vegyes csoporttal
mûködõ óvodában a „kényszerû“ átállás ellenére jelenleg is teljes a létszám, sõt
várólistát is nyitni kellett:
jelenleg több mint tíz gyermek
vár üresedésre.
– Tudtommal hasonló oktatási
intézmény átadás-átvétel –
vagyis hogy önkormányzati
óvoda került volna át „menet
közben“ egyházi mûködtetés
alá – 1999 óta, azaz tíz éve
nem fordult elõ az országban.
Nyilvánvalóan az átállás sok
kérdést felvet és felvetett a
szülõk részérõl, de igyekszünk
ezeket figyelembe venni, ezért
szeptemberben az igényeket
újra felmérjük – tájékoztatott
Bene Andrásné.
Az intézmény vezetése az átállást kifutó rendszerben, három
év alatt tervezi megvalósítani.
A Református Óvoda az eddigi
helyi óvodai nevelési programot teljes mértékben átvéve

továbbviszi a hagyományõrzés
és a mûvészetek eszközeivel
való nevelés tanmenetbe való
integrálását, ami fokozatosan
kiegészül majd a hitéletre való
neveléssel is.
– A legfontosabb, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat
az óvodában, sok-sok szeretetet, elfogadást, odafigyelést kapjanak, és olyan értékeket, életszemléletet, erkölcsi
útmutatást és problémamegoldási formákat, ami a
késõbbi életükben is biztos
alapot és hátteret jelent majd
nekik – ismertette az új óvoda
szellemiségét a vezetõ.
Szeptembertõl három újonnan
érkezett óvónõ tölti majd be
az átállás során megüresedett
helyeket: két elhivatott pályakezdõ – egyikük maga is a
Református Gimnáziumban
érettségizett friss diplomás
óvónõ – és egy gyakorlott kolléga.
– Kiemelkedõ szakembergárda
jellemezte korábban is ezt az
óvodát. Szeretnénk, hogy kiegészülve az új, szintén kimagasló szaktudású munkatársakkal, megmaradjon ez a
szellemiség, a jó kollegiális
hangulat, az egymás iránti
odafigyelés – mondta Bene
Andrásné Erika, – és hogy ezt
a példátlan összefogást, amit
az elmúlt két hónapban megtapasztaltunk, mi magunk is
tovább éltethessük.
Kolos Emõke
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„A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk,
hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot.“ (Marcel
Proust)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

384 lakás fûtése korszerûsödhet
Július 31-én lezárult az ÖKO Program pályázati szakasza. A tömbházak fûtéskorszerûsítését célzó támogatások sorsáról és a továbblépés lehetõségeirõl kérdeztük
Kun Csaba alpolgármestert.

fotó • Széles Flóra

– Még februárban írtunk róla, hogy a távhõvel
ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásához
pályázati források igényelhetõk. Hányan éltek
az ÖKO Program nyújtotta lehetõséggel?
– A többször meghosszabbított határidõig tizenhat társasház – összesen 384 lakás – nyújtotta
be a pályázatát, hogy korszerûsíthesse fûtési
rendszerét. A legtöbb, szám szerint hét ház
a Radnóti utcából került ki, de a Széchenyi térrõl, a Kondor Béla útról, a Hamvas Béla útról és
a Kálvária útról is akadtak pályázó társasházak.
Valamennyi pályázat – néhol hiánypótlásokat
követõen – elfogadásra került.
– Amikor legutóbb errõl a témáról beszélgettünk, úgy tûnt, a rendelkezésre álló támogatásból maradni is fog. Sikerült végül kimeríteni a
támogatási keretet?

– A kormány még tavaly február 1-jén hirdette
meg, majd októberben módosította a program
feltételrendszerét Lakásonként maximum 77 000
forint állami támogatás mellett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázati
felhívása lehetõséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy akár a megjelölt intenzitás felett
is további támogatást adjanak a lakóközösségeknek a program megvalósításához, és mi
éltünk is ezzel a lehetõséggel. Szentendre város
önkormányzata elõzetesen 80 millió forintot
különített el, hogy az igényelhetõ állami támogatáson felül további pénzbeli segítséget adjon
a lakótelepiek számára. A benyújtott anyagok
végsõ összesítésébõl kiderült, hogy a keretösszegnek több mint a felét, csaknem 41 és
félmillió forintot nem használtak fel.
– Mennyi lett így a program teljes költségvetése?

– Csaknem eléri a 69 millió forintot, amelybõl az
önkormányzat 38,5, az állam 28,5, míg a lakók
saját erõként csaknem kétmillió forintot fizetnek
ki. Egyelõre nem tudni biztosan, hogy a beadott
anyagokat mikor bírálja el a programért felelõs
szakhatóság. Ennek függvényében legkorábban
õsszel, legkésõbb 2010 tavaszán kezdõdhet meg
a munkálatok kivitelezése.
– Mi lett a korábbi panelprogrammal?
– Az ÖKO Programot megelõzõen a panelprogramra dolgoztunk ki egy önkormányzati támogatási rendszert, de a lakóközösségek részérõl –
valószínûleg anyagi okok miatt – csekély volt az
érdeklõdés. A panelprogram segítségével a
lakóházak teljes felújítására és így 8-10 év alatt
akár 60%-os megtakarítás elérésére nyílt lehetõség. Egy ennél is korábbi panelpályázatra
összesen két helyrõl, a Füzesparkból és a Rózsa
utcából adtak be anyagot a lakóközösségek.
E két érintett lakóház korszerûsítésének kivitelezési munkálatai mostanság fejezõdtek be. Az
önkormányzat számára kiemelt cél, hogy – önrész
biztosításával – segítséget adjon a panellakásokban élõknek a pályázatokon való részvételhez, amelyek lehetõvé teszik az energiamegtakarítást, ezáltal kiadásaik csökkentését.
– Úgy hírlik, ÖKO Program után itt a Concerto.
Mit takar az elnevezés?
– Az ÖKO Programot követõen Szentendre belevág
a másik nagy fûtéskorszerûsítési projektbe, a
Concerto pályázatba. A megújuló energiára épülõ
energetikai felújítások támogatására kiírt pályázatnak köszönhetõen mintegy egymilliárd
forint összértéket képviselõ fejlesztések történhetnek néhány lakótömbben, egy helyi óvodában, valamint a Városi Szolgáltató Zrt.-nél, a
fûtõmûben és az ÉMI Kht. területén.
– Uniós pályázat lévén az anyagot az önkormányzat nem egyedül készítette el. Minek
köszönhetõ a mintegy egymilliárd forintos
pályázat sikere?
– Az elsõsorban közintézmények és lakóépületek
átalakítására kiírt pályázatot az önkormányzat
az ÉMI Kht.-val közösen adta be, együttmûködésben egy norvég, egy spanyol és egy német partnerrel. Az összes pályázó közül a miénk kapta a
legtöbb pontot! A szakmai rész elkészítése az
ÉMI Kht. szakembereit dicséri. A fejlesztés
keretében a városunk déli határában mûködõ
cég hõszivattyús módszerrel hasznosítja majd a
Duna vizét nyáron hûtésre, télen fûtésre, a többi
említett intézményben pedig napkollektort és
biobrikett-kazánt szerelnek majd fel, nyílászárócseréket végeznek, megújítják a hõszigetelést.
- bt -

Test és lélek egészségnap
a Vizes Nyolcasban az Ayurveda jegyében
Az Ayurveda, a természetes gyógyítás õsi módszere – ehhez
kapcsolódnak a tradicionális gyógymódoktól a XXI. század termékein át azok a bevált és bizonyítottan gyógyító, egészségmegõrzõ eljárások, eszközök, melyekkel a Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidõközpontban, szeptember 12-én, 10 órától elõadásokon, kiállításon, bemutatókon ismerkedhetnek meg a látogatók.
Közös törekvésünk, hogy az alkatunknak megfelelõ egyensúlyt
helyreállítsuk, hogy visszanyerjük erõnket, jókedvünket,
önbizalmunkat, s szeressük és élvezzük az életünket. Tartson
velünk, és tegyünk együtt az egészségünkért!

Szentendre, Kálvária út 26. Tel. (26) 300-200, www.v-8.hu

Eltûnnek a régi típusú
villanykörték
Szeptember elsejétõl eltûnnek az uniós országok
üzleteinek polcairól a régi típusú 100 wattos
villanykörték, hogy helyet adjanak az új, energiatakarékos változatnak.
Az úgynevezett kompakt fluoreszkáló fényforrással (CFL) a régi villanykörték által használt
energiának akár a nyolcvan százalékát is meg lehet
spórolni, tartják a szakemberek, ami egyben a széndioxid-kibocsátó energiatermelésre is mérséklõ
hatást gyakorol. Az európai fogyasztóvédelmi szövetség, a BEUC üdvözölte ugyan a változást, de felhívta a
figyelmet arra is, hogy megfogalmazódnak bizonyos aggodalmak az új fényforrás magas higanytartalma miatt. Vannak emellett – tették hozzá – olyanok is, akik egészségügyi okokból,
fényérzékenység miatt a technológia jelenlegi szintjén kénytelenek kitartani a régi izzók mellett.
Stephen Russell, az uniós szabványosítási ügyekben fogyasztóvédelemmel foglalkozó ANEC nevû intézmény fõtitkára
elmondta: az engedélyezett higanytartalom jelenleg villanykörténként 5 milligramm, de a legfejlettebb termékekben
csak 1-2 milligramm van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
lehetõ legegyszerûbbé kell tenni a használt villanykörtéktõl
való megszabadulást, az eladási helyen díjtalanul vissza kell
ezeket venni, csak így biztosítható a hatékony „visszaforgatás“.
Az új típusú villanykörte élettartama 8-15-ször hosszabb, mint
a hagyományosé. Valamivel drágább ugyan, de az energiamegtakarítás miatt mindenképpen érdemes átállni az újra.
Számítások szerint egy átlagos háztartás évente 166 euró villanyszámlát takaríthat meg használatával.
-ki-

Hulladékos ABC
Mire jó egy tönkrement bojler? Mit érdemes tudni a gyerek
filctolláról? Hová kerüljön a kidobásra ítélt szõnyeg vagy a lecserélt szemüvegkeret? Mi legyen a kerti hulladékkal? És a
kiürült krémes tégellyel? S mi köze a degeszre tömött kukáinknak
a jegesmedvék feneke alatt olvadozó Északi-sarkhoz?
Ha érdeklik a válaszok, esetleg zöldítené háztatását, vagy egyszerûen csak csökkenteni szeretné a családja által „elõállított“
hulladék mennyiségét, akkor érdemes végiglapoznia a HuMuSz
Hulladékos ABC címû kiadványát. A füzet ABC-sorrendben tartalmazza a háztartásokban fellelhetõ jellemzõbb használati
eszközöket, tárgyakat, csomagolóanyagokat, és igyekszik segítséget nyújtani abban, hogy a bennünket körülvevõ – így vagy
úgy feleslegessé, használhatatlanná váló – tárgyainktól minél
környezetkímélõbb módon szabaduljunk meg… vagy ami még
jobb: milyen zöld alternatívákkal helyettesíthetjük azokat.
A termék megvásárolható a HuMuSz Házban, vagy online
megrendelhetõ.
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Revitalizáció – avagy egy forrás újraélesztése
Természetbarát szentendreiek
– fõként László-telepi lakosok
– már évtizedek óta aggódnak
a Püspökmajor-forrás állapota
miatt és próbálnak valamit
tenni is megmentése érde-

meghaladó nehéz terepmunkát a termelõszövetkezet végezte el munkagépeivel. Mostanáig az övéké volt az egyetlen nagyobb civil forrásmentõ
akció. Nem hivatalos, civil,

szeptemberben

Most már valódi ösvény vezet a forráshoz és a közelében elhelyezett
tanösvény táblához, amelyre az IVÓVÍZ feliratot is fel lehetne tenni
A nemrég még iszapban és szennyben fuldokló forrás

kében. Annak idején még
országgyûlési képviselõjüket
is megkeresték panaszukkal.
Dr. Juhár János levélben szólította fel a forrás területének
gazdáját, az Óbuda Termelõszövetkezetet. Ám akkoriban
a termelõszövetkezet elnöke
nagyobb úr volt, mint egy
országgyûlési képviselõ, s
maradt minden a régiben.
Amikor változott a világ, a termelõszövetkezet is hajlott a
jó szóra. Ezúttal – 1991-et
írunk – a Dézsma utcai nyugdíjas klub tagjai határozták el,
hogy a Föld napja alkalmából
megtisztítják a forrást és
környékét. És lám, az erejüket

önkéntes akció. (Hatósági
nem volt sohasem).
Szerencsére mai, egyre önzõbb
világunkban is akadnak megszállott emberek, akik nem
tudják tétlenül nézni egy forrás fuldoklását, egy kis völgykatlan, egy ligetes, vizes élõhely fokozatos pusztulását.
Az elmúlt nyáron Gyöngyösi
Sándor és kis önkéntes csapata saját kétkezi erejükkel és
saját munkagépeikkel újraélesztették a Püspökmajorforrást. Forrásfoglalatot építettek helyben talált kövekbõl. Becslésük szerint belõle
óránként három köbméter
kristálytiszta, feltalajjal nem

Kerecsensólymaink útja
és sorsa Európában
Érdekes évnek bizonyul 2009 a
kerecsensólymok szempontjából!
Idén korábban indultak el, mint az
elõzõ években, és az útvonaluk is
eltér az eddig megismertektõl.
A legérdekesebb irányt Piros, a Nyugat-Magyarországon jelölt
fiatal tojó kerecsensólyom vette. Piros július 26-án indult útnak,
majd Horvátország, Szlovénia, Olaszország és Franciaország
érintésével, július 31-én már Spanyolországban volt. Egy kis
kószálás után Valladolid városától északra állapodott meg, ahol
jelenleg is tartózkodik. Az esemény nem kis izgalmat váltott ki
a magyar és spanyol madarászok között, ugyanis a kerecsensólyom, mint keleti elterjedésû, pusztai élõhelyeket kedvelõ faj,
ritkán fordul elõ Csehország délnyugati részétõl nyugatabbra.
Eddig mindössze egy adat ismert, amikor vad kerecsensólyom
Nyugat-Európában került meg: egy Pozsony mellett gyûrûzött
fiatal kerecsensólymot két hónappal késõbb DélnyugatFranciaországban ütött el egy leszálló sportrepülõgép.
A mostani eset egyértelmûen bebizonyította, hogy alkalmanként
természetes módon is elõfordulhatnak kerecsensólymok az
Ibériai-félszigeten, és a megfigyelt egyedek nem feltétlenül
szökött solymászmadarak - mint ahogy ezt eddig gondolták.

ZÖLD
ünnepeink

érintkezõ víz folyik. A forrás
által táplált kis patak medrét
60-70 köbméternyi szeméttõl
tisztították meg. A sûrû bozót
és a kidõlt korhadó fák miatt
balesetveszélyes volt a megközelítése, ezért ösvényt nyitottak a forráshoz.

Hatósági vizsgálatra vár az új
foglalatból kiömlõ forrásvíz

Gyöngyösi Sándor és társai
nem nosztalgikus természetimádó széplelkek. Tudatában
vannak, hogy az egészséges
ivóvíz mekkora kincs. (A XXI.
század biznisze: a víz – olvashatjuk a világhálón!) Stratégiájuk: ne legyünk ivóvíz
dolgában vízcsap-függõk, elõ
kell készítenünk a Püspökmajor-forrást ahhoz, hogy bármikor használható legyen.
A munka nehezét, költségesebb részét õk elvégezték. A
hatóságoktól elvárják, hogy közérdekbõl – a vízvizsgálatot
elvégeztessék. Ne csak a Lajosforráshoz lehessen jó ivóvízért
járni.
Máté György

Pirosnak ugyanakkor nincs könnyû dolga. Amint azt a spanyol
madarászok elmondták, a területen a sólyomra a legnagyobb
veszélyt a galambászok jelentik, akik saját kedvtelésük védelmében illegálisan pusztítanak minden ragadozó madarat.
Gondot okozhat a vadászok egy része is, akik a ragadozó madarakat konkurenciának tekintik, és az általuk vadászott fogolyállományt féltik a ragadozóktól, és tevõlegesen is hozzájárulnak
utóbbiak számának csökkentéséhez! Emellett tavaly a tartományi kormány (Castilla y León) intenzíven mérgezte a mezei
pockokat a területen, ami számos ragadozó madár elhullását
eredményezte, és a mérgezés hatása a mai napig érezhetõ! A
spanyol madarászok készségesen segítettek a megtelepedés
helyére vonatkozó információk összegyûjtésében, és rajta tartják
a szemüket Piroson, ami sok tekintetben védelmet jelent
számára!
Farkas nem volt ilyen szerencsés. A Délkelet-Magyarországon
jelölt idei madarat a lengyel kollégák elpusztulva találták meg
Wroclaw közelében. A helyszínen talált nyomok alapján valószínûsíthetõ, hogy egy héja végzett vele. Talán valamilyen zsákmányért ment a harc, talán a héja magát a kerecsent nézte
zsákmánynak – ezt már nem fogjuk megtudni. Az ilyen jellegû
természetes mortalitás valószínûleg nem ritka, de nem túl
gyakran sikerül dokumentálni!
A többi magyar kerecsensólyom Magyarországon, illetve Ukrajnában és Oroszországban készül az õszi vonulási idõszakra.
Reméljük, az érdekességek tovább folytatódnak, és a jelölt
madarak tovább gyarapítják a szakemberek ismereteit, a faj
védelme érdekében.
(Forrás: greenfo)

Szept. 2.
Ezen a napon született
Homoki Nagy István
Szept. 5.
A Balatonfenyvesi Kisvasút
napja, Somogy megye
Szept. 8.
Írástudatlanság elleni
küzdelem napja. 1968-tól
ünneplik az UNESCO
kezdeményezésére
Szept. 12.
Gyermekek világnapja. E
napon felhívást intéznek a
világ országaihoz, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott
jogait.
Szept. 16.
E napon született
Szentgyörgyi Albert
Szept. 16.
Az ózonréteg védelmének
világnapja.
A montreali jegyzõkönyv
aláírásának évfordulója, 1987ben írta alá 46 alapító ország,
mára már 165 ország csatlakozott hozzá
Szept. 18.
A takarítás világnapja. 1992ben az ENSZ Környezetvédelmi
Programja (UNEP) hirdette
meg. Jelszava: Gondolkodj
világméretekben és cselekedj
otthon!
Szept. 23.
Nemzetközi hulladékgyûjtõ
világnap
Szept. 27.
A fehér kendõ napja. 1993ban a grúz nõk
a maguk eszközeivel vették fel
a küzdelmet a háború ellen:
fehér kendõben tüntettek,
amely azóta a béke és a
fegyverszünet kifejezõje lett.
Magyarország 1994-ben csatlakozott a megmozduláshoz.

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
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„Ki tudja merre,
merre visz a végzet?“
1989-ben a Ceausescu házaspár és rezsimje
népnyúzó, magyarellenes, falurombolós politikája elleni tiltakozástól volt hangos Európa,
Tõkés László református tiszteletes vívta hõsi
harcát Temesváron, majd Szilágymenyõben.
Végül is az úgynevezett forradalom meghozta
gyümölcsét: 1989. december 25-én drámai pil-

elhatározta, hogy a lelkes támogatásért, melyet
Magyarország, benne Szentendre is nyújtott
Erdélynek az ínséges idõkben (gyógyszerek,
élelmiszerek, ruhanemûk, könyvek stb.) hármas kopjafát faragnak Szentendrének. A másik
romániai testvérvárosunk is kivette részét az
emlékmû felállításában: Zilah lelkipásztora,
Adorján Kálmán avatta fel az emlékmûvet 1991ben.
A verõfényes augusztus 20-án a megemlékezések után Szvorák Katalin szózatának
elhangzását követõen „spontán“ felhangzott a
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Kézdivásárhelyi diákok
Szentendrén
Augusztus 17. és 23. között harmincfõs kézdivásárhelyi delegáció táborozott Szentendrén. A Bod Péter Tanítóképzõ 14-16
éves diákjai és kísérõik a Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület meghívására érkeztek városunkba az
egyesület, a helyi és a megyei önkormányzat, valamint a Nemzeti
Alapítvány támogatásával. A résztvevõk a Pap-szigeti kempingben aludtak, s az élménydús hét alatt Szentendre, Visegrád,
Esztergom, Székesfehérvár, Veszprém, Tihany és Budapest
nevezetességeit, történeti múltját ismerhették meg. Ez a tábor
volt a tizenkilencedik a sorban – ha minden jól megy, a rendszerváltás óta minden évben megrendezett esemény jövõre
ünnepelheti majd két évtizedes jubileumát.

Anyanyelvük megõrzése a cél
Szentendre ismét kiveszi részét õsszel az anyaország
és Erdély közötti kapcsolatok ápolásából. Október 23án, pénteken városunkba érkezik egy kilencfõs delegáció a romániai Tür településrõl, hogy rövid ittlétük alatt
élményeket szerezzenek a magyarországi viszonyokról,
és ápolják anyanyelvüket.
lanatokat élhettek meg a világ számos országában emberek milliói: egész éjszaka követhették a tévében a romániai eseményeket,
a sebtében összehívott bírósági tárgyalást, az
ítéletet, majd a könyörtelen kivégzést. Erdély,
Románia, a világ megszabadult egy zsarnoktól.
Ezekre a 20 évvel ezelõtti napokra emlékeztünk
fent a Csicserkó dombon közel kétszázan,
testvérvárosi delegáltak és a szentendreiek,
izbégiek. Dr. Dietz Ferenc polgármester ötlete
alapján rendeztük meg a megemlékezést nemzeti ünnepünkön, a 20 éves Wertheim-Szentendre testvérvárosi szerzõdés megkötését és
az 1000 éves Szentendrét egyszerre ünnepelve.
A forradalom után aSzentendre Izbégi Baráti
Kör székelykapu vagy kopjafa állításával szeretett volna emléket állítani a romániai eseményeknek – ez az óhaj találkozott a kézdivásárhelyi István Sándor által vezetett fafaragók felajánlásával. A három székely legény

– Tür – több erdélyi falu és város jelentõs magyar ajkú többségének ellenére – finoman szólva sem színmagyar település. Az
ott élõk fokozatosan elrománosodnak, ami egyértelmûen a helyi
hatóságok törekvéseinek tudható be. Ezzel a két és félnapos
találkozóval azt a nem titkolt célunkat igyekszünk megvalósítani, hogy impulzusokat adjunk nekik abból a kultúrából és
nyelvbõl, amelynek õk is részesei. Sokan a türiek közül egykor
folyékonyan beszélték a magyart, jelentõs részüknek magyar
neve is van, de a vegyes házasságok, illetve egyéb környezeti
hatások miatt áttértek a román nyelv használatára. A fiatalok
közül különösen kevesen beszélik a magyart, mert a szüleik már
nem tartják érdemesnek megtanítani. Félõ, hogy a magyar kultúra
ismerete egyszer örökre elvész belõlük. Ezt a folyamatot szeretnénk
megállítani, de legalábbis fékezni az ideutazásukkal – fogalmaz
Csongrádi Gergely, az akció egyik fõszervezõje, aki a Péter-Pál
Énekkar tagjaként június elején járt Türben. – Akkor merült fel
az ötlet, hogy a mi utazásunkat viszonozni kellene azzal, hogy
vendégül látjuk õket.
Az ottani magyar plébánossal, Szûcs Balázs volt szentendrei
káplán egykori évfolyamtársával, Kémenes Lóránttal egyeztetve
gyorsan körvonalazódott a
pontos terv. Elõreláthatóan
október 24-én, szombat délsétáltunk, vásároltunk. Delegációnkat még a város fõpolgár- után jótékonysági hangverseny
mestere is nagyon kedvesen fogadta, beszélgethettünk vele, és lesz a Péter-Pál templomban.
kis ajándékot is kaptunk tõle.
A gyûjtés célja, hogy olyan száEsténként mindig egy helyi kávézó nagytermében ültünk. Amit mítástechnikai eszközöket lesosem fogunk elfelejteni, hogy 19 magyar és 25 német diák hessen vásárolni a türiek száboldogan, jókedvûen és felszabadultan tudott szórakozni, mára, amelyek alkalmasak mabeszélgetni, ismerkedni. Senkinek nem volt gátlása, ha esetleg gyarnyelv-oktató szoftverek
nem tudott jól beszélni, mert akár mutogatással is megértettük futtatására. Mindemellett jól
egymást, és az angol nyelvtudás is gyakran kihúzott a bajból.
jönnének használt, de még
A testvérvárosi kapcsolatot egy Csobánkáról kitelepített, és használható állapotban lévõ
most Wertheimben élõ idõs úrnak, Hermann Jánosnak köszön- magyar nyelvû tankönyvek,
hetjük – és köszönjük is neki. Vele is találkoztunk az egyik gyerekkönyvek, szépirodalmi
wertheimi múzeumlátogatásunk során.
mûvek, amelyek gyûjtéséhez a
A diákcsere második szakaszára, a német diákok szentendrei szervezõk szintén kérik a seviszontlátogatására május közepén került sor.
gítõkész környékbeliek közreEzúton is köszönjük a Német Pedagógiai Csereszolgálat jelentõs mûködését. A koncert végeredanyagi segítségét és a Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány ményeképpen talán teljesülhet
támogatását.
végre Kémenes Lóránt egyik
Ha jövõre is lesz lehetõségünk Németországba látogatni, akkor nagy álma, és a türiek átérzik,
nem kell gondolkozni, csak gyorsan jelentkezni, mert hatalmas, hogy elég erõs még bennük az
felejthetetlen élmény vár majd ránk.
a láthatatlan fonál, amely
Nagy Luca Magyarországhoz köti õket.
Bokor
Móricz Zsigmond Gimnázium, 12. humán osztály

székely himnusz is, és együtt énekelt az egybegyûlt közönség, méltó befejezéseként e
nagyszerû ünnepségnek.
Jó volt Tõkés László püspök úrral és Ireny
Comaroschi Románia magyarországi nagykövet
asszonnyal, a testvérvárosok polgármestereivel, küldöttségeivel, a szentendrei Polgármesteri Hivatal vezetõivel, szentendrei és izbégi lakosokkal együtt ünnepelni, jó volt szentendreinek-magyarnak lenni ezen a napon
Izbégen, a Csicserkón! Nagy nap volt ez Izbég
életében! A hangulatnak csak jót tett a pár
liter szilágysági pálinka, a hagymás zsíros
kenyér és az önkormányzat által biztosított
több száz szendvics is.
Az Izbégi Baráti Kör hálásan megköszöni minden kedves segédkezõnek, résztvevõnek a
munkáját, részvételét az ünnepség emlékezetessé tételében.
Maholányi Pál

Wertheimben jártunk
Idén õsszel ünnepeltük Wertheim és Szentendre testvérvárosi
kapcsolatának 20. évfordulóját. Iskolánkban – a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban – még januárban futótûzként terjedt
el a hír, hogy „idén is megyünk Wertheimbe!“ Azoknak, akik
nem voltak még ott, mi „tapasztaltak“ elmeséltük, hogy mire
számíthatnak, milyen élményekben, programokban lesz részük,
ha velünk tartanak.
Végül március 15-én 19 diák és két kísérõ, szervezõ tanár –
Sárvári Margit tanárnõ és Tóth István tanár úr – állt készen az
igencsak hosszú utazásra. A késõ esti wertheimi megérkezés
után a magyar diákokat egyesével, a testvéreket kettesével
helyezték el családoknál a városban és környékén. A befogadó
szülõk és a német testvériskola, a Dietrich Bonhoeffer Gimnázium két tanára, Ulrike Regan tanárnõ és Konrad Schneider tanár
úr mindent megtettek azért, hogy gazdag programban legyen
részünk.
A Wertheimben töltött egy hét során jártunk egy kicsit iskolába, rengeteg helyen megfordultunk, sok élménnyel gazdagodtunk, és örökre szóló barátságokat kötöttünk. Voltunk Würzburgban, Heidelbergben, meghódítottunk várakat, meglátogattunk múzeumokat és mûemlékeket. Sportoltunk, alkottunk,
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Jászai Mari és Rakodczay Pál esete
Egy kis szentendrei színháztörténet
azdag ez a város, nagyon!
Kár, hogy sok értéke még
mindig – képletesen szólva – félretett helyen porosodik.
Pedig milyen jó alkalom lett
volna az idei év, amikor a város
elsõ okleveles említésének
ezeréves évfordulóját és a negyven éve turisták ezreit idecsábító Teátrumát ünnepli,
elõrukkolni egy eddig sohanem-volt színháztörténeti kiállítással, hogy egy átfogó helytörténeti kiállításról ne is beszéljek. (Ez utóbbi megvalósul
jövõre, ha az égi és földi erõk is
mellé állnak).
Talán sokan nem is gondolnák,
hogy a 19. század második felétõl napjainkig folyamatosan
éltek itt a város, esetenként az
ország határain kívül is ismert
színészek, operaénekesek. Színházzal, igaz, sohasem büszkélkedhetett a festõk városa, a
színpadnak csak alkalmi helyek
adódtak, mint például a városháza dísztermében, avagy kocsmák, iskolák és különbözõ egyletek közösségi helyiségeiben.
Az elsõ professzionális színházteremet a hetvenes évek
közepén – ahogy ez akkoriban
szokás volt –, a megyei mûvelõdési ház és könyvtár épületében alakították ki. Mostani
írásommal azonban ennél sokkal régebbi idõkbe csábítom
vissza a kedves olvasót, néhány
Szentendrére került színész
emlékének felidézésével. Szerencsére nem kell teljes homályban tapogatózva keresgélni,
hiszen Pethõ Németh Erika
könyvtáros-helytörténész és
Szánthó Imre festõ-, grafikusmûvész sok mindent összegyûjtöttek, lejegyeztek, és
ezáltal megmentettek az utókor
számára.
Rakodczay Pál színész-színházigazgató és színházi szakíró
életének mindössze utolsó
néhány éve kapcsolódik Szentendréhez, de ez a kevés idõ is
elég volt ahhoz, hogy regényes
pályájának fennmaradjon egy
szentendrei epizódja is.
Rakodczay Pál és Jászai Mari
utolsó találkozásának történetére egy ötven évvel ezelõtti
újságcikkben bukkantam rá. Az
eredetileg tanítói hivatást
gyakorló Rakodczay a színpad
és Shakespeare mûvei iránt oly
nagy és leküzdhetetlen vonzalmat érzett, hogy elhagyta a ka-
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Gyenes Gitta: Színház

tedrát, és beállt színésznek.
Történt mindez az 1800-as évek
második felében. Termete,
hangja azonban nem igen tették alkalmassá õt Shakespeare
férfi fõszerepek eljátszására. A
Lear király, élete megvalósult
nagy szerepálma sem hozta meg
a folytatáshoz vezetõ sikert.
Anyai öröksége révén azonban
az 1890-es évek elején saját
színtársulatot alapított, amivel
járta az országot, rendezett és
maga is játszott. A klasszikus
szerzõk, élükön Shakespeare
mûveinek gyakori színre állításával nagy népszerûséget
szerzett magának. Az Ember
tragédiáját közel ötvenszer
tûzte mûsorra. Nagy gondot
fordított a díszletek és kosztümök hitelességére. Az anyai
örökség egy évtizedig tudta
fenntartani Rakodczay színtársulatát. A pénz elfogytával
1900-ban otthagyta a színpadot, szegényen és csalódottan visszavonulni kényszerült.
Ezt követõen költözött Szentendrére, az Alsó-Izbégi útra.
Rövid ideig még tanított, aztán
az is abbamaradt.
Az idõs színész megbetegedett,
és kénytelen volt értékes könyvtárától megválni. Görög, latin,
német, angol, francia, olasz
színháztörténeti mûvek sora-

koztak a könyvespolcokon,
Rakodczay ugyanis eredetiben
olvasta Sophoklész tragédiáit,
éppúgy, mint Goethe és Shakespeare mûveit. Az értékes
könyvtár eladott darabjaival
egy pesti könyvkereskedõnél
találkozott össze Bárdos Artúr
neves színigazgató. Így jutott
tudomására, hogy Rakodczay
Szentendrén él, betegen és
rossz anyagi körülmények
között. Bárdos tüstént felhívta
Jászai Marit: „Azonnal megyünk
és meglátogatjuk – mondta
Bárdosnak az akkor már hetvenes éveiben járó híres színésznõ. – Nekem igazgatóm
volt, nem egyszer játszottam a
társulatában vidéken. Szent
ember az, Shakespeare szerelmese.“A találkozás a szegényes
szentendrei lakásban mindkét
fél számára egyszerre volt
örömteli és könnyfakasztóan
szomorú. Bárdos vissza akarta
adni a könyveket, de Rakodczay
nem engedte. Megnyugvással
töltötte el az a tudat, hogy jó
helyre kerültek. Nem sokkal
ezután pár száz korona érkezett
postán. Bárdos Artúr gyûjtést
szervezett a színészek között
idõs, beteg társuk élete utolsó
hónapjainak megkönnyítésére.
Szentendrén sokáig emlegették, hogy Rakodczay Pált, utol-

só kívánsága szerint Lear király
jelmezében temették el 1921
júniusában.
A színigazgató-színész kiváló
színházi szakíróként is elismerést szerzett magának. Megfigyelései, elemzései, kritikái
ma is értéket képviselnek. Kiterjedt és nagy színháztörténeti
tartalommal bíró levelezést
hagyott hátra maga után.
Ha már írásommal a város színháztörténeti emlékei között
lapozgatok, Szõke Lajosról is
meg kell emlékezem, annál is
inkább, mert unokája, a fentebb már említett Szánthó Imre
sok adatot, epizódot õrzött meg
vele kapcsolatosan. Így arra is
õ hívta fel a figyelmet, hogy
1969-ben, a Szentendrei Teátrum elsõ és fergeteges sikerû
évében volt Szõke Lajos
születésének századik évfordulója. Rakodczay Pállal és sok
más színésszel ellentétben, akik
csak pár évig éltek, laktak
Szentendrén, Szõke Lajos
harminc évet töltött el itt, az
elsõ egy-két évben nyaralóként,
attól kezdve mint állandó lakos.
Nem meglepõ tehát, hogy meglehetõsen nagy ismertségnek
és népszerûségnek örvendett a
helyi lakosság körében, amihez
az is hozzájárult, hogy „évtizedekig õ volt a városka jóté-

konysági elõadásainak rendezõje a reformátusoknál, a katolikusoknál és a munkáskörben is.“
De ki is volt õ valójában? Bemutatásához a legilletékesebbet, Szánthó Imrét hívom ismét
segítségül: „Ki volt õ, a szentendreiek kedves emlékû Szõke
bácsija, a mindig elegáns, alacsony termetû öregúr? Színész,
rendezõ, kardalos, dali társulati
mindenes, bonviván, haragos
atya, táncoskomikus és énekes.
Kolozsvár, Arad, Pozsony, Sopron, Temesvár, Újvidék, Kassa,
majd a Feld-színpad, a Vígszínház, a Nagy Endre Kabaré és a
Nemzeti Színház deszkáin játszott.“ Ez utóbbi aranygyûrûvel jutalmazta huszonöt éves
hûségéért a népszerû karakterszínészt, aki kellemes énekhangjával, tánctudásával, hegedûjátékával sok sikert aratott. Hegedûtudása némileg
vissza is ütött, mert attól
kezdve, hogy ez kiderült, minden epizodista cigányszerepet
rá osztottak, ugyanakkor együtt
szerepelt a világot jelentõ
deszkákon Jászai Marival, Bajor
Gizivel és korának más színész
hírességeivel.
Szentendrei népszerûsége sem
pusztán abból fakad, hogy
hosszú idõn keresztül volt,
1928-tól 1957-ig, haláláig a
város polgára. Sokkal inkább
abból, amilyen polgára volt.
„Számtalan mûkedvelõ elõadást
rendezett – akár tûzoltók, az
iparos fiatalok, akár a város
'stanglis kútjainak javára' tartandó jótékonysági elõadás
megrendezésére a kérte fel a
Polgári Kör –, szíves-örömest
vállalta. Pontosan járt a próbákra, veszõdve-buzdítva, szívvel-lélekkel 'színházat' csinált.
Nyaranta a városháza dísztermében játszó vidéki színtársulatokat atyaian patronálta.“
Ha a helyszûke nem lenne fõ
ellenségem, szívesen mesélnék
még Szõke Lajos kedves szentendrei színészbarátjáról Szathmáry Lajosról, „a színészek kedvenc Szatyijáról“, az 1916-ban
Szentendrén elhunyt Szathmáry Károlyról és feleségérõl, az
ugyancsak szentendrei kötõdésû színésznõrõl, Pajor Emíliáról, vagy a gyerekszínészként
Bajor Gizi mellett is fellépõ Dezsõfi Ferencrõl, egyik késõbbi
polgármesterünkrõl, a helyi amatõr színjátszás szervezõjérõl.

10 fesztivál
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Szentendre éjjel-nappal nyitva
Elsõ nap,
péntek este
(séta Jutkával és Lajossal)
Leányfalu felõl jöttünk, a Szoborparknál ma nem lehetett parkolni, rengeteg az autó, de azért odafértünk még; az egész partot
betöltötte a Cafe Rodin Blues Fesztivál örökös résztvevõje a
Tátrai Trend muzsikája; a fõszereplõ persze a zseniális Tibusz,
aki azt hirdeti magháról, õ az, aki minden olyan magyar zenekarban játszott az elmúlt harminc évben, amely említésre méltó.
30 perc után megyünk tovább, rengeteg még a látnivaló, ugyan
a Bogdányi utca kissé kihalt, de a Cafe Frei körül már sok az
ember – Kálmán, mint mindig, most is barátságosan int, sosem
tudom, csak köszön vagy behív egy kávéra –, szóval tovább a Fõ
tér felé, Milénél, a Cornerben szól a szerb élõzene, de vendég
nincsen fél kilenc körül, ez nem jó jel. A Duna-parton a szokásos péntek esti helyzet, rengeteg a fiatal; jön egy ötlet: Ferenczi
György és zenekara játszik az Erm's Étteremben, mire odaérünk,
már vége, ezt erõsen sajnáljuk.
Visszafelé a Fõ tér felé, régen sétáltam este a Kossuth utcán,
Istenem, de rémes a Földhivatal régi épülete: szinte romos,
hullik a vakolat, ecetfák nõnek ki belõle, hát ez nem szép
látvány, indulok haza, megint a Szoborpark, megint nagyonnagyon jó zene; a Blues Floor játszik, de azért a pohár sör 450
Ft-ért egy kicsit túlzás.

Noémi és Noella

Második nap,
szombat esti séta
(egyedül, rossz idõben)
Azért mégis kell egy kört menni, és az idõhöz képest igen sokan
vannak az utcákon, tereken, Duna-parton. Ma az Elevenkertet
nézem meg elõször, és nagyon tetszik. Mûködik. Ûrt tölt be.
Szentendrén, a város közepén, a legjobb helyen 100 Ft-ért!,
fiatalok, zene, jó zene!, normális büfé, le lehet ülni, sõt heveredni, nagyszerû! Úgy érzem, most itt van a város központja,
itt történnek az igazán jó dolgok. A Fõ téren, bocsánat a
Fényfõtéren még elmerülök a Neoneon színeiben, de már fázom,
megyek haza.
A Pomázi Tûzoltózenekar a Fõ téren

Harmadik nap,
vasárnap este
Bogdányi út, Fõ tér, Duna-part, Koassuth utca, belvárosi híd hömpölyög a tömeg, alig lehet lépni, azt érzem, mindenki itt
van, mindenki mosolyog, jókedvû, vagy eszik éppen, iszik
valamit, beszélget, zenért hallgat – a hídnál a kiváló Eat Me
együttes –, ismerkedik, kiabál, kérdez, most ez úgy mondják a
fiatalok, hogy: pörög. Jó itt lenni, mennyi ismerõs... Zámbó
Öcsi dicséri, de nagyon, a két performensz mûvészt, akit látott,
és fõleg az Elevenkertet, utóbbit még nagyon sokan. Kérdezem
Öcsit a nehézzenei fesztiválról, miért nincs: Belefáradtam a
pénzkéregetésbe, de majd jövõre – bíztat. Megint a Fõ tér, nagy
meglepetés, mit hallok: Mozart, Csajkovszkij, Vivaldi. Gyönyörû
volt, felemelõ: a zsúfolt téren a Magyar Virtuzók játszottak
Szenthelyi Miklós vezetésével, nagy sikert aratva, a taps sokáig
szólt, én is tapsoltam, és tapsolok.
Hát ilyennek láttam, nekem tetszett.
Szöveg: Barnás István
Fotók: Szondy Andrea

fotó • Bácsi Róbert László

(séta Mártával és további háromezer emberrel)

Zenés cigánymese – mesés cigányzene a Vujicsics téren
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KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK A IV. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁLT
PROGRAMJAIKKAL ÉS
SZERVEZÕMUNKÁJUKKAL
TÁMOGATTÁK!

Szobrásziskola Pistyur Imre szobrászmûvész vezetésével

Virgonckodó – játéktér az Apor-hídon

Aknay Ágnes, Déri Ágota,
Benkovits Bálint, Bese
Károly, B. Szabó Veronika,
Csató Máté, Déri Ágota,
Eckensberger Attila,
Eckensberger Zsolt, Erdész
László, Gerõcs Katalin,
Gyürk Dorottya, Hidegkuti
Dorottya, Hernesz Csilla,
Homoki Gyula, Izsák Anna,
Kanyó Erika, Klötz Ildikó,
Kósa Klára, Kovács Gábor,
Kovács László (Putu), Lázár
Enikõ, Léderman Zita,
Novák Gábor, Pistyur Imre,
Réfi Imre, Scheili Péter,
Szathmári Botond, Szécsi
András, Szepes Gizi, Telkes
Gergõ, Vinkler Zsuzsanna,
Zámbó Márton, Zarubay
Bence
Anonymus Étterem,
ArtUnio Galéria, Café Frei,
Café Rodin Galéria, Dalmát
Kávézó, Erdész Galéria,
Erm's Étterem és Kávézó,
Ínyenc Étterem, Korona
Étterem, Mandala Manuárt
Galéria, Nemes Nedûk
Boltja, Péter-Pál Galéria,
Smaragdház, Új Mûvész
Étterem, Vén Kecske
Galéria, Szamos Cukrászda,
Édeni Édességek Boltja,
Sztankovics Késesház, Atiti
használtruha bolt,
Gregorián Pincészet, Lola
Cukrászda.

Budai László tangót tanít

Az Art Unio Galéria rajzsátra a Fõ téren

A Forgács Csoport divatbemutatója az újrahasznosítás jegyében

Sakkparti Tusák Józseffel

Egészséges Városért
Közalapítvány, Ferencvárosi Gombfoci Egyesület,
Forgács Egyesület, Napórásház, Neoneon, Pest
Megyei Könyvtár, Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Söndörgõ
Együttes, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum (Skanzen), Szektorlabda Szövetség, Szentendrei Gyermekszínház, Szentendrei
Nagycsaládosok Egyesülete, Szentendrei Sakk
Iskola, Szeresd Szentendrét
Egyesület, Szentendrei
Vándor Amatõr Színpad
(SZeVaSZ), Tizenegylet
Ifjúsági Egyesület, Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpont, Vujicsics
Együttes, Welldance Sporttánc Egyesület, Wild Buffalo Linedance Club, K+Z Kft.

12 gyerekek
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Nagycsaládos tábor
Augusztus elején 25 gyermek és 4 kísérõ kelt
útra Epölba, ahova már „hazajáróként“ mentünk. Negyedszer utaztunk oda, és egy
pályázatnak kösönhetõen bérelt busszal tettük
meg az utat. A gyerekek egy része már többször részt vett a táborunkban, az új gyerekeket
gyorsan „beszippantotta“ a régiek már összeszokott társasága. Idén is a helyi általános
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Harmadik tábori éjszakánk után a tüzes napra
virradtunk. A helyi sportpályán bajnai önkéntes
tûzoltókkal találkoztunk, a gyerekek kipróbálhatták a fecskendõket, a kisebbek segédkeztek
a víztartály feltöltésénél.
A pénteki nap a hazatérésre való készülõdés
jegyében telt. Elveszett tárgyakat és kósza tárgyak befogadóit kerestük. A 2009-es „Nagy
Könyvbe“ írt bejegyzések alapján a gyerekek
idén is jól érezték magukat.
Bízunk benne, hogy az eddigi és újabb támogatóink, valamint az október 17-i NAGY
CSALÁDOS NAP-unk bevételének segítségével
jövõre is színvonalas, a jelenlegi szervezõk
számára jubileumi, 5. tábort rendezhetünk!
Jövõre veletek (és másokkal is) ugyanott?
Csizmadia Ildikó
és Eckensberger Tünde

iskola tantermeit osztottuk meg a fiúk és lányok
között, matracok és hálózsákok kerültek a
patinás padlóra. Külön „lakosztály“ jutott
a felügyelettel megbízottaknak.
Rövid bemutatkozás, a fõ szabályok rövid
ismertetése után a tábor témája – a négy õselem – is kifejtésre került. Ezután a táborlakók
csapatokat alakítottak, a témához kapcsolódva a Tûz, Föld, Víz nevet választották. Minden
nap volt egy témánk és a kézmûves foglalkozások ezek köré épültek. A hétfõi téma a „föld“
volt. Lantos Judit keramikus az agyagozás
rejtelmeibe vezetett be minket. Második napot
a levegõnek szenteltük: készültek papírforgók,
papírsárkányok, gyûrûs sárkányok, szélerõsség
jelzõ, szélirányjelzõ. Szerdán esõre hajló idõre
ébredtünk, de ennek kivételesen örültünk, mert
ez a nap a víz jegyében telt.

Ezúton is hálás köszönetet mondunk támogatóinknak, akik lehetõvé tették táborozásunkat: Szentendre Város Önkormányzata, GYIA,
Török Mónika, Galóca CBA, Surányi István
cukrászmester, Laki Péter, Ku-Pa, Zöldövezet
Állatorvosi Rendelõ Dr. Kassay Viktória, Vörös
Edwárdné (Gazdabolt), Dombay Zsolt, Mester
Péter, Szélrózsa Bt, Hidasi (Pismány) Pékség,
Horváth Panzió, Eckensberger Attila, Gyermely
Zrt, Csencsi-Nari Kft., Hernesz Csilla, Lantos
Judit, Dobson Tibor és az Anonymus étterem
vendégei.

Felhívás
A busz körül elveszett egy nagy kék IKEÁ-s
táska. Benne a saját társasjátékaink és
nagyon sok könyvtári könyv. Kérem
a becsületes megtalálót, hogy juttassa vissza
hozzánk. Elõre is nagyon köszönjük.

HÉTFÕNKÉNT
17 - 18:30 ÉS 19 - 20:30 KÖZÖTT

KEZDÕ

HATHA JÓGA

SZEPTEMBER 14-TÕL
(FOLYAMATOSAN
CSATLAKOZHATSZ)

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB
(HAMVAS BÉLA U. 6.)

TEL: (20) 981 9258

Nyári Zeneház
Mint az már évek óta
megszokott – és bevált -, idén is kitárta
kapuját a Zeneház, és
a Zeneiskolába várta
az érdeklõdõ zenebölcsisek és zeneovisok seregét a nyári
foglalkozásokra.
Jöttek, akik tavaly
már itt voltak, jöttek
akik régóta jártak és már hiányzott, jöttek, akiknek a testvére
már járt, jött, aki még nem járt itt, de hallotta, hogy milyen.
Kisfiúk, nagyfiúk, lányok, anyák, apák, nagyszülõk. Amíg gyermeke játszott, volt olyan kísérõ, aki itt maradt, volt, aki mindig
ismételt, és volt, aki bevásárolt, ügyet intézett.
Egy héten keresztül, délelõttönként két csoportban zenésdalos-verses vidám foglalkozások voltak, melyeken az anyukák,
apukák, sõt nagymamák is együtt énekeltek, csörgõztek és játszottak a gyerekekkel. Nagy sikere volt a különbözõ népi játékoknak, lovagoltatóknak, simogatóknak, húzogatóknak, melyeket
aztán otthon vagy az orvosnál eljátszhatunk, amíg várakozunk,
vagy kicsink vigasztalásra szorul. A sok dal és tánc után megtölthettük a kicsi gyomrokat némi tízóraival.
A „tankolás“ után kötetlen játék következett. Volt, aki a háromkerekût hajtotta s kavicsot fuvarozott, más karikák közt billegve a mozgását, egyensúlyát fejlesztette, a labdákat hoztavitte, vagy célba dobott velük. Lehetett csúszdázni, hintázni.
Népszerû volt a bábszínház is. Lurkóink szívesen hallgatták a
meséket, de kedvet kapva, egyéni és csoportos „elõadások“ is
születtek. Akadt, aki kézügyességét fejlesztve pillangót és
madarat varázsolt, nyomdázott, vagy gyurmázott.
Így a délelõttök igen gyorsan és tartalmasan teltek, hamar
elrepült a hét. Az utolsó napokra az idõjárás végre a szebbik
arcát mutatta, és a gyerekeket napról napra nehezebb volt haza
csábítanunk a szép környezetbõl a foglalkozásokról.
Szerencsére közeleg már az õsz, amikor a Zeneház újra tárt
kapukkal, Ági néni pedig tárt karokkal várja régi és új kisdedeit
és óvodásait a Zeneiskolában és az óvodákban.
-fná-
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A hét asszonya
SzépRóza-monológok a Teátrumban
Hány arca van egy színésznõnek? Hány ember bõrébe tud
belebújni? A Szentendrei Teátrum augusztus harmincadiki
elõadásán – az elõzõ estére
meghirdetett elõadást az utolsó pillanatban elmosta az esõ
– Csákányi Eszter több asszonyéba is belebújt: a kézimunka elõrajzoló, a fényképész, az
Amerikába férjhez ment sikeres üzletasszony, a fürdõalkalmazott és a média által A hét
assszonyának választott, a
hatos járat vonalán dolgozó
villamos vezetõnõjébe. Meg
a bárzongoristáéba. Különbözõ sorsok, eltérõ életek, mégis
van bennük közös. Voltak
örömteli pillanataik ugyan, de
mindannyiuknak
kisiklott
valamikor az élete. Sugárzik
belõlük a reménytelenség, az
elvesztett vagy a soha meg
nem talált boldogság iránti
vágy. Magányosak, megkeseredettek, örömtelenek. Életükrõl, szép és tragikus pillanataikról mesélnek, azokról,
amelyek meghatározták létüket, jelenüket.

Az egyszemélyes drámában a
prózaíró Parti Nagy Lajos
utánozhatatlan
humorral,
nyelvi bravúrral megírt mondatai által egyszerre mulatságos és tragikus nõalakok bontakoznak ki. Akikkel szinte
bárhol találkozhatnánk, anynyira ismerõsek számunkra. Itt
léteznek a közelünkben, találkozunk velük mindennapjainkban.
Csákányi Eszter és Parti Nagy
Lajos alkotói kapcsolata
hosszú évekre nyúlik vissza.
1995-ben a színésznõ a Merlin
Színház színpadán Sárbogárdi
Jolán alakját formálta meg
nagy sikerrel. Azóta készül
újabb alkotói találkozóra. A
Nemzeti Színház Kaszás Attilatermében a tavasszal bemutatott A hét asszonya címû
elõadás Parti Nagy A hullámzó
Balaton és A fagyott kutya lába
címû novellásköteteinek írásaiból született. Mûfajilag
besorolhatatlan ez az est: nem
monodráma, nem önálló est,
nem monológ, hanem Parti
Nagy újabb nyelvi leleményé-
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vel SzépRóza-monológoknak
nevezett kis drámák sora.
Csákányi Eszter fergeteges
elõadásában megformálódott
sorsmonológok.
Az elõadás másfél órája alatt
a színésznõ hat különbözõ
nõvé válik. Bravúros átöltözései alatt is a nézõkkel marad,
hiszen kihangosítva, mintha
az öltöztetõjéhez beszélne, a
készülõdés, az átöltözés, a
sminkelés közben is megosztja velünk félelmeit – vajon
érdekel-e egyáltalán valakit
az, hogy kijön a színpadra egy
színész, s mond valamit, foge bakizni… –, eszébe jutnak
édesapjához fûzödõ emlékei,
vagy a mobilján beszél valakivel. Csákányi Eszterrõl tudni,
hogy nagyszerû színész, a
legjobbak egyike. Ez az est
végképp bebizonyította ezt.
Nemcsak öltözetével, parókájával ölt mindannyiszor
újabb és újabb alakot, hanem
teljes lényével válik eggyé
szerepével. Az elõadás végén
parókáját levéve hajol meg –
immáron újra Csákányi Eszterként. Nem tudni, hogy ki is
köszöni meg a dübörgõ vastapsot: az elõrajzolónõ, a fényképész, a fürdõalkalmazott, a

Dunazug táncház
Három éve indult el a Dunazug együttes táncháza a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában. Elõtte néhány évig a Csupros táncház mûködött a Napórásházban,
majd a Skanzenben Zakar Ágnes szervezésében, tõle vette át a stafétabotot
2006-ban Koren Tamás és felesége.
Az iskola tágas aulájában havonta egy szombaton húzza a talpalávalót Nagy
Koppány, Mocskonyi Péter, Kovács Géza és Nagy Zoltán, alkalmanként Farkas
Annamária énekel. A dunántúli, szatmári, mezõségi, moldvai, lapádi, kalotaszegi és más néptáncokat Jávor Csaba tanítja. A délután 5 órától 7 óráig tartó
aprók tánca szüneteiben kézmûves foglalkozások, mesemondás gazdagítja a
programot. Este 7-tõl 9-ig már nagyobb gyerekeknek és felnõtteknek való táncokat húz a zenekar, a szüneteket pedig énektanulás színesíti. A résztvevõk
száma általában 50 és 100 fõ között változik. A táncház kitûnõ alkalom a magyar zenei és táncos anyanyelv elsajátítására és mûvelésére kellemes, játékos
kikapcsolódás közepette. A rendezvény költségeit Szentendre Város Önkormányzata, a résztvevõk és a szervezõk közösen fedezik.
A most induló szezon elsõ alkalma szeptember 12-én lesz. A táncház honlapján: http://www.dunakanyar.net/~himessoft/TANCHAZ/ és a folkrádió honlapján további információk találhatóak a Szentendrén és környékén zajló egyéb
táncházakról és népzenei eseményekrõl is, mint például a Barlangban rendezett Peskóta táncházról.

fotó • Aknay Csaba
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villamosvezetõnõ, az üzletasszony vagy a bárzongorista.
Lehet, hogy elfogult vagyok,
de számomra ez az utolsó, a
Szentendrei Teátrum idei jubileumi évadát záró elõadás

adta a legnagyobb, a legmaradandóbb élményt. Egy
fantasztikus színészi teljesítmény és egy elképesztõ írói
bravúr élményét.
Rappai Zsuzsa

Kertek, terek, víziók
Nem pusztán hangulatokat,
élményeket és impressziókat,
hanem a látott vagy elképzelt
terek valódi esszenciáját sûrítették képeikbe a Sensaria
csoport tagjai Genius loci címû
tárlatukon. A Mûvésztelep
Galéria tágas tereiben elhelyezett nagyméretû alkotások
ablakot nyitnak jelenünkre, s
olyan helyszínekre kalauzolnak
el, melyeket mindenki jól
ismerhet. Az ezerszer látott utca vagy kertrészletek, városszegletek és tájelemek a fiatal festõk személyiségén átszûrve jelennek meg. A tárlat elnevezése
arra utal, hogy céljuk a hely szellemének és lényegének megidézése.
A Tiziano mûhelyének nevét viselõ Sensaria csoport 30-as éveiben járó tagjai
nem meghökkenteni, provokálni akarnak. Még csak tájékozottnak sem kell
lennie a látogatónak a különbözõ mûvészeti izmusokban ahhoz, hogy átélje,
értelmezze és élvezze a látottakat. A mûvészek nyíltan vállalják a „régi“ festészet örökségét, és nem a nemzetközi mûvészeti színtér aktuális irányzataiból
merítenek új impulzusokat, hanem a klasszikus festészet hagyományait
elevenítik fel.
Bár mind a hat kiállító mûvész eltérõ jellegû és hangulatú helyeket rögzített
képpé, egy valami közös bennük: az, hogy ezek valóban „átélt terek“. Legyen
szó akár Horváth Roland derûs, napfényes tengerparti tájairól, László Dániel régi
korokat idézõ békés, intim kertrészleteirõl, vagy Szabó Ábel kietlen, vigasztalan városképeirõl, az emblematikus helyek atmoszférája bennünket is körülleng. Kondor Attila metafizikus térvíziói, Horváth Krisztián mitikus tájai és
Kovács Lehel lírai, alkonyati képei egyaránt közvetítik a terek és idõk keresztmetszetének üzenetét.
Kopin Katalin
GENIUS LOCI • augusztus 29. – szeptember 27.
Mûvésztelep Galéria • Szentendre, Bogdányi u. 51.
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ADÁSVÉTEL
Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést vásárolok.
Tel. (26) 385-387.
Nõi 26-os újszerû kerékpár féláron
eladó. Tel. 06-30-418-8674.

ÁLLÁS
Munkatársakat keresek sofõr, eladó,
szórólapos munkakörbe. Állandó munka, jó kereset. Tel. 06-20-926-3353.

Férfinak szoba kiadó. 1000 forint/nap
rezsivel. Tel. (26) 300-948.
Szentendrén, a Hamvas Béla utcában
exkluzív, I. emeleti, 55 nm-es, berendezett lakás szép kilátással azonnal
kiadó: 60 ezer forint/hó+rezsi+2 havi
kaució. Tel. 06-20-233-3705, 15 óra
után.
Püspökmajor-lakótelepen albérlet,
sürgõen kiadó 58 ezer Ft-ért. Tel. 0620-982-0680.

Szentendrei belvárosi üzletembe kozmetikust felveszek. Tel. 06-30-7403332.

Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel kiadó, hosszabb
távra: 3 szoba, nappali, 2 fürdõszoba,
garázs. Tel. (26) 326-413, 06-20-3751596.

A szentendrei Ford önkiszolgáló étterem keres megbízható, leinformálható fehér fekete mosogatót. Tel. 0620-450-3322.

Pilisborosjenõn duplakomfortos, 4
szobás ház garázsokkal 100 ezer Ft-ért
kiadó vagy eladó. Tel. 06-20-5844221.

Tahiban, Waldorf óvodába keresünk
óvónõt délutánra, félállásban. Tel. 0630-241-1914.

Kiadó lakás! A Püspökmajori-lakótelepen IV. emeleti, 41 nm-es, felújított lakás kiadó. Tel. 06-20-337-0384.

Bejáratott üzletembe fodrászt keresek. Tel. 06-20-570-6847, (Dorn szalon, fodrászat, kozmetika).

Kiadom 2 szobás szentendrei, püspökmajor-lakótelepi lakásomat. Tel. 0630-850-5237.

Szentendrén vagy környékén kiváló
képességû úszóedzõ hölgyet keresek.
Tel. 06-30-291-8521.

Szentendrén, a Széchenyi téren
október 15-tõl kiadó IV. emeleti,
összkomfortos panellakás. 2 szoba,
klíma, gyönyörû kilátás: 50 ezer
+rezsi/hó. Tel. 06-20-203-6314.
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ló bejáratú lakás, közös költség nélkül,
önálló mérõkkel, olcsó rezsivel hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-967-6870.
Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút
mellett 280 nöl-es telken hosszú távra
kiadó, irodának is. Tel. (26) 380-005.

OKTATÁS
A Szmolnyica sétányon új építésû,
szigetelt, 100 nm-es lakás garázzsal
kiadó 100 ezer Ft-ért. Tel. 06-20-4778842.
Pismányban, fõút mellett, két buszmegálló között kétszintes családi ház
november 1-jétõl kiadó. Tel. 06-70389-5754.

LAKÁS, INGATLAN

Segédmunkást, kõmûvest keresek
szentendrei munkahelyre. Tel. 06-70340-9568.
Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-2188854.
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ,
vállalkozói szemléletû értékesítõket. Tel. 06-30-619-56-53, email: jablonszky.bea@dh.hu.

ÁLLÁST KERES
Takarítást és gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 06-30-530-0118.

Püspökmajor-lakótelepen (Hamvas
Béla utca) III. emeleti, 1,5 szobás
lakás hosszú távra 60 ezer+ rezsiért
kiadó. Tel. 06 (26) 314-513, 06-30652-0248.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszú
távra kiadó 50 ezer forint+rezsiért. Tel.
06-20-314-9080.
Füzesparkban 2 szobás lakás egyedi
fûtéssel és vízórával, garázzsal kiadó
hosszú távra, igényesnek. Tel. (26)
386-657, 06-20-243-1005.
Kertes családi ház hosszú távra kiadó
október 1-jétõl. Tel. 06-20-926-2879.

KIADÓ LAKÁS

Széchenyi téren lakás azonnali költözéssel kiadó. Tel. 06-20-918-1825.

Szentendrén, a Hamvas B. utcában 56
nm-es, erkélyes, magasföldszinti lakás
két különbejáratú szobával, egyéni
vízórával számlaképesen kiadó. Tel.
06-20-433-1946.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
bútorozatlan, II. emeleti lakás 55 ezer
Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

Leányfalun és Tahitótfalun berendezett üdülõ rezsivel együtt 50
ezer Ft-ért kiadók. Tel. 06-30-2990376.

Gondozási Központ Szentendre
Iskola-egészségügyi Szolgálata
pályázatot hirdet ISKOLAORVOS
munkakör betöltésére
A jogviszony idõtartama:
határozatlan.
Foglalkoztatás jellege: t
eljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Szentendre város általános iskolái
A munkakörbe tartozó feladatok:
az iskola- egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti
iskolaorvosi feladatok ellátása.
Illetmény:
A Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
orvosi egyetemi diploma, csecsemõgyermekgyógyász, érvényes erkölcsi
bizonyítvány, részletes önéletrajz és
motivációs levél.
A pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 29.
A pályázat elbírálásának határideje:
szeptember 30.

Rózsakerti lakótelep mellett teremgarázsban gépkocsi-beálló kiadó. Tel.
06-30-233-5531.
Szentendrén, a belvárosban bútorozatlan, 40 nm-es, összkomfortos, önál-

Építési telek eladó Szentendrén.
150 nöl-es, összközmûves, jogerõs
építési engedély van. Kérem, magánszemélyek hívjanak! Tel. 0670-943-5656.
Garázs eladó a Vasvári lakóparkban.
Tel. 06-70-406-0288.
Szentendrén belvárosi, 1,5 szobás
lakás 12 millió Ft-ért eladó. Tetõtéri, 60 nm-es, önkormányzati, 10
millió forint értékben cserélhetõ.
Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun, egy kiváló lakóház
(nappali, 3 szoba) 180 nöl-es kerttel 28 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Szentendrén, 2 szobás társasházi
lakás saját gázcirkóval 14 millió
Ft-ért eladó. A ház kétszintes, a
lakás földszinti. Tel. 06-30-2990376.

2×2 néha 5? Matek korrepetálás nagy
tapasztalattal. Tel. 06-30-487-8855,
(26) 303-595.
Tanulj németül! Tapasztalt, referenciákkal rendelkezõ anyanyelvi tanárnõ
német nyelvoktatást vállal a társalgástól a vizsga elõkészítéséig. Igény
szerint házhoz megyek. Tel. (26) 380587, 06-30-384-4446.
Egyetemi tanár angoltanítást vállal
minden szinten. Tel. 06-70-531-8459.
Némettanítás, korrepetálástól nyelvvizsgára való felkészítésig. Kérésére
házhoz megyek. Tel. 06-30-543-6769.
Matematika korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok nagy gyakorlattal
a belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, fordítás. Londonban végzett
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral Szentendrén és a Dunakanyar más településein is.
cserip12@hotmail.com. Tel. 0670-527-3879.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában
nem távfûtéses, rendkívül igényesen
felújított, I. emeleti lakás eladó. Tel.
06-20-222-2818.
Szentendre Kis-Kõhegyen jól megközelíthetõ, több célú felhasználásra
alkalmas, gyönyörû fekvésû, 1088 nmes telek (gyümölcsfák, kis faház, fészer) fizetési kedvezménnyel eladó.
Tel. (26) 312-980, este.

SZOLGÁLTATÁS

Szentendrén, csendes kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 3 szintes +
tetõtéri felújított családi ház.
Közel a központhoz, jó közlekedési
lehetõséggel, kiváló infrastruktúrával, biztonságos környéken 36
millió Ft-ért. Tel. 06-20-399-6416.
Pomáz Szentendre felöli részén 2,2 ha
szántó eladó 12,5 millió forintért. Tel.
06-20-971-2749.

(2000 Szentendre, Pátriárka u. 7. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: könyvtáros
asszisztens

***

A Pest Megyei Könyvtár pályázatot
hirdet GYEREKKÖNYVTÁROS munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek: könyvtáros
asszisztens végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázat
elbírálásánál elõnyt jelent: megkezdett
segédkönyvtárosi tanfolyam.
A pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Nádor Ildikó nyújt a
(26) 310-222 -es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Pest Megyei
Könyvtár címére történõ megküldésével

Egyetemi végzettségû, nyelvterületen
élt angol nyelvtanár nyelvoktatást,
általános és szakmai nyelvvizsgára
felkésztést, illetve fordítást vállal. Tel.
06-70-290-4144, (26) 366-227.

Élõ angol - szeptembertõl újra! Angol
és amerikai munkatapasztalattal angol
nyelv tanítását vállalom szorgalmas
tanulóknak. Szentendrén, Pomázon,
Budakalászon és Leányfalun házhoz
megyek.
Tel.
06-20-933-0864,
2009angol@gmail.com

A munkakör a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan további
információ Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetõtõl (26) 311-964 -es
telefonszámon kérhetõ.

A Pest Megyei Könyvtár pályázatot
hirdet KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Bontást vállalok. Tel. 06-20-4491267.
Beiskolázási utalványait (Sodexo,
Ticket, Cadhoc) vásárolja le
nálunk! Tanszerek, iskolatáskák,
iskolai hátizsákok (Nike, 4you,
Budmil, Scout) nagy választékban
kaphatók! Papír és nyomtatványbolt a Ferences Gimnázium mellett, Szentendre, Fulco deák utca
16. Tel. (26) 303-840.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,

***

Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázat
elbírálásánál elõnyt jelent: pedagógus
végzettség, idegen nyelv ismerete,
gyerekkönyvtárosi szakmai gyakorlat
A pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 25.
A pályázattal kapcsolatosan további
információt Nádor Ildikó nyújt a
(26) 310-222 -es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Pest Megyei
Könyvtár címére történõ megküldésével
(2000 Szentendre, Pátriárka u. 7. ).

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Tel.: 26/301-106,
30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail:
wersiok@t-online.hu
Website:
www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Rehabilitációs terapeuta vállal balesetek, agyi történések utáni rehabilitációt. Tel. 06-20-454-1275.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

ÜZLET
A Bogdányi utcában kiadó utcai
fagerendás, cserépkályhás, nagyméretû üzlet. Tel. 06-20-7643193.
Szentendre belvárosában 16,5 nm-es
üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. 06 (26) 380-005.
Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó. Fölszinti 23 nmes, alagsor 56 nm-es. Tel. 06-20-4113091.

ELADÓ-KIADÓ SZENTENDRÉN:
1./ 80 nm-es szuterénlakás, kertes
házban eladó vagy kiadó ára: 9,2 M,
vagy 60 000 Ft/hó
2./ 25 nm-es és 30 nm-es lakások
eladók 2,9 M és 3,9 M
3./ 80 nm-es, amerikai konyha 2 hálószoba, fürdõszoba, gardrób, új tetõtéri
lakás eladó. 16,9 M
4./ Rózsaközben 62 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, felújított lakás eladó:
16,5 M
5./ 45 nm-es, 1 szoba, konyha,
fürdõszoba, téglalakás, elõkerttel
eladó: 11,3 M
6./ Füzesparkban 50 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Ára: 13,8 M
7./ Vasvárin 70 nm-es 1+2 félszobás
lakás eladó. Ára: 18 M. Garázs: 1,2 M
8./ 60 nm-es lakások a Radnótin nagy
teraszos házakban eladók 17 M-18 M
9./ Szentendrén családi házak (akár
két generációs is) eladók 30-tól 35 millió Ft-ig
10./ Eladó 300 n-öles építési telek
(rajta 100 nm-es házzal) Ára: 30 M
11./ Pismányban 817 nm-es építési
telek, zsákutcában, eladó. Ára: 15 M
12./ Kõzúzó utcában 25 és 30 nm-es
irodák kiadók.Bérleti díj: 50 000 Ft/hó
rezsivel
13./ Csabagyöngye utcában tetõtér
60%-os készültségi fokban, 50 nm
eladó: 8 M
Ugyanott, 50 nm-es, 2 szobás új lakás
15,5 M Ft-ért eladó. A két lakás egybe
is nyitható. Parkolás zárt udvarban.
Érdeklõdni lehet:

Dura Katalin
30/87 67 934
www.ingatlanma.eu
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P ’A R T
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

szeptember 4. péntek
18:00 BRÜNO (90') kh.:18
színes feliratos amerikai
vígjáték, 2009
rendezõ: Larry Charles
szereplõ: Sacha Baron Cohen
19:45 KÜLVÁROSI MULATÓ
(120') kh.: 12
színes feliratos francia-németcseh filmdráma, 2008
rendezõ: Christophe Barratier
szereplõ(k): Gérard Jugnot, Nora
Arnezeder
szeptember 5. szombat
16:00 LÉGY A HOLDON 3D (84')
színes magyarul beszélõ belga
animációs film, 84 perc, 2008
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ
rendezõ: Ben Stassen
17:30 HARRY POTTER ÉS A
FÉLVÉR HERCEG (154')
színes magyarul beszélõ
angol-amerikai fantasy, 2008
rendezõ: David Yates
szereplõ(k): Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint
20:00 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
2. (105') kh.: 12 színes magyarul
beszélõ amerikai-kanadai akcióvígjáték, 2009
rendezõ: Shawn Levy
szereplõ(k): Ben Stiller (Larry
Daley) Owen Wilson (Jedediah)
Amy Adams (Amelia Earhart)
szeptember 6. vasárnap
15:00 LÉGY A HOLDON 3D (84')
16:30 HARRY POTTER
ÉS A FÉLVÉR HERCEG (154')
19:00 UTOLSÓ LÁTOGATÁS
(133') kh.: 12
szeptember 7. hétfõ
18:00 BRÜNO (90') kh.: 18
19:30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
2. (105') kh.: 12
Doku7fõ/ Kisterem
20:00 NOMÁD-PLÁZA-HÁROM
VÁNDOR (53')
színes magyar dokumentumfilm,
2009
rendezõ: Szalay Péter
ODAÁT (13')
színes magyar dokumentumfilm,
2008
rendezõ: Szalay Péter

szeptember 8. kedd
17.00 SZENTENDRE ÉS
LEGENDÁS FESTÕI
7. SÖTÉT IDÕK
Festõk az élet és a halál
mezsgyéjén (1940-1945)
(500 Ft-os támogatói hozzájárulást elfogadunk)
19:00 BAHRTALO! JÓ
SZERENCSÉT! (80')
20:30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
2. (105') kh.: 12
szeptember 9. szerda
18:00 KÜLVÁROSI MULATÓ
(120') kh.: 12
20:15 UTOLSÓ LÁTOGATÁS
(133') kh.:12 színes feliratos
angol filmdráma, 2008
rendezõ: Julian Jarrold
szereplõk: Matthew Goode, Ben
Whishaw, Hayley Atwell
szeptember 10. csütörtök
18:00 APAFÖLD
színes magyar játékfilm, 85 perc,
2009 kh.: 12
rendezõ: Nagy Viktor Oszkár
szereplõk: Derzsi János (Apa)
Ravasz Tamás (Fiú)
19:30 KÜLVÁROSI MULATÓ
(120') kh.:12
szeptember 11. péntek
18:00 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
2. (105') kh.: 12
20:00 APAFÖLD (80') kh.: 12
szeptember 12. szombat
15:00 JÉGKORSZAK 3. A DÍNÓK HAJNALA (94')
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 2009
rendezõ: Carlos Saldanha
szereplõk: Ray Romano,
Queen Latifah, John Leguizamo,
Denis Leary
szinkronhang: Geszti Péter,
Szabó Sipos Barnabás, Berzsenyi
Zoltán, Bognár Gyöngyvér
16:45 HARRY POTTER ÉS A
FÉLVÉR HERCEG (154')
19:45 ROCKHAJÓ (130')
kh.:16 színes feliratos
angol vígjáték, 2009
rendezõ: Richard Curtis
szereplõ(k): Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy, Tom
Sturridge, Kenneth Branagh,
Emma Thompson
szeptember 13. vasárnap
16:00 LÉGY A HOLDON 3D (84')
17:30 JÉGKORSZAK 3. (94')
19:15 ROCKHAJÓ
(130') kh.:16
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Elõadás

Wing Tsun
Szentendrén
A Szentendrei Közmûvelõdési
Kht. DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI
HÁZA (Duna-korzó 11/A,
tel. 26/301-088)
tájékoztatója a közhasznú
tanfolyamokról, klubokról,
szakkörökrõl, mûvészeti
csoportokról, és egyéb
közösségekrõl a 2009/2010-es
évben
• Musica Beata Vegyeskórus
• Szentendre Néptáncegyüttes gyermek és felnõtt csoport
• Diótörõ Balettiskola
• Welldance S.E.
Tánctanfolyamai
• Swing táncklub
• Filibili népdalkör
• Szentendrei Gyermekszínpad
és Kreatív Színházi Stúdió
• Szentendrei Kísérleti
Kamaraszínház
• Falikárpitszövõ szakkör
• Rajziskola és alkotómûhely felvételi elõkészítõ mûvészeti
iskolákba
• Gyógytorna
• Nõi alakformáló torna
• Jóga I.-II.
• Kerekítõ- Ölbeli játék Klub
• Csiri-biri babatorna
• Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság
• Kék Duna Nyugdíjas Klub
• Püspökmajor Lakótelepi
Nyugdíjas Klub
• Sakk kör
• Bélyeggyûjtõ kör
• Galambász kör

AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL
Szeptember 14-én és 21-én induló
tanfolyamainkon
gyors és hatékony nyelvoktatás.

Szeretnél erõsebb,
gyorsabb, határozottabb,
magabiztosabb lenni?
Érd el mindezt a Wing Tsun
kung fu-val akár kevesebb,
mint fél év alatt!
A Wing Tsun kung-fu,
a „Gondolkodó Ember
harcmûvészete“,
napjaink egyik
leghatékonyabb
önvédelmi rendszere.
A MAGYAR WING TSUN
EGYESÜLET SZENTENDREI
ISKOLÁJA INGYENES,
BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT
TAGFELVÉTELT HIRDET
SZEPTEMBER 7-ÉN,
HÉTFÕN 18.30-TÓL A
PETZELT JÓZSEF SZAKKÉPZÕ
ISKOLÁBAN
(Római sánc köz 1.)
A bemutatón látható lesz
utcai önvédelem,
formagyakorlatok, speciális
nõi önvédelem, fegyver,
illetve több támadó elleni
védekezés, valamint a legendás Wing Tsun „Chi Sau“
(„tapadós kezek“ gyakorlat)!
A bemutatót Si-Hing Szabó
Csaba, 4. mesterfokozatú
budapesti és Heves megyei
fõinstruktor vezeti.
Várunk mindenkit
szeretettel!
Érdeklõdni: Halmosi Márton,
1. mesterfokozat
70/ 367 4008,
halmosi.marton@wingtsun.hu
WWW.WINGTSUN.HU

Általános és szakmai fordítás.
(bejárat a Bükkös part felõl)

szeptember 8. kedd, 17.00

Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI
címû kilenc részes sorozatának hetedik
elõadása
SÖTÉT IDÕK
Festõk az élet és a halál mezsgyéjén
(1940-1945)
A sorozat része az ezeréves évfordulóját (1009-2009)
ünneplõ Szentendre eseményeinek

GARÁZS
SZENDVICS BÁR
• klasszikus és reform-bio
szendvicsek, italok, turmixok,
• kávé, tea

TÖRÖK KATALIN
mûvészeti író

HATHA JÓGA
minden szerdán
a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában
www.satyananda.hu
Tel. 06-30-270-0470

Szeptember 4. péntek 18 óra
BETHLEN FARKAS, Verõce polgármestere elõadása
Szeptember 11. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása

Kiállítás
SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
Szeptember 4. péntek 17 óra
KONTINUUM
Deim Pál, Deim Péter, Deim
Tamás Deim Balázs kiállítása
Megnyitja Farkas Ádám
szobrászmûvész
Közremûködik Deim Sára
(zongora)
Megtekinthetõ október 25-ig,
hétfõ kivételével 9-tõl 17 óráig
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
Szeptember 5. szombat 17 óra
AKNAY JÁNOS FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester és Halász János,
Debrecen alpolgármestere
Megnyitja Novotny Tihamér
mûvészeti író
Közremûködik a Beethoven Trió
Megtekinthetõ október 18-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városháza
Szeptember 8. kedd 17.30
IKON CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lukács Tibor
festõmûvész
A résztvevõket köszönti
dr. Dietz Ferenc polgármester
Közremûködik: Jánosi Márton
versmondó
Megtekinthetõ szeptember 30-ig
a hivatal ügyfélfogadási
idejében
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Szentendre, Bogdányi u. 51.
GENIUS LOCI
A Sensaria csoport kiállítása
Megtekinthetõ szeptember 27-ig

Kiscsoportos, beszédcentrikus
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint
korrepetálás.
Rugalmas órabeosztás.

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.

P’ART MOZI (Duna-korzó 18.)

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

rendelhetõ családi és céges
rendezvényekre, kiszállítással!

Szentendre, Jókai u. 2.

VIZES NYOLCAS USZODA
ÉS SZABADIDÕKÖZPONT
Kálvária út 26.
MOLNÁR BERTALAN
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ szeptember 11-ig
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
A MI SZENTENDRÉNK
Helytörténeti kiállítás városunk
1000 éves fennállása alkalmából
Megtekinthetõ szeptember 30-ig

26/301- 692, 20/564-6375
nyitva: h-cs: 7.15-19 óra
p-sz: 7.15-23 óra v: 10-18 óra
www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs.szendvicsbar@gmail.com

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla utca 8.
Szeptember 11. péntek 17 óra
VEREBÉLYI DIÁNA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 9-ig,
naponta 12 és 22 óra között

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Véget ért a nyári focibajnokság
Ünnepélyes díjátadóval fejezõdött be a 2009. évi nyári focibajnokság augusztus 21-én, pénteken
délután a Barcsay iskola melletti focipályán. Idén három csapat nevezett az eseményre: harmadik helyezett lett a Rocky Team, amely egy fordulót játszott. Második lett a Lakótelepi Sakálok,
elsõ helyezett pedig a Püspökmajor III. csapata. A legjobb játékos díját a Lakótelepi Sakálok
részérõl Hajnal Gábor kapta, aki 17 góllal egyúttal a bajnokság gólkirályi címét is elhódította.
Vele holtversenyben szintén a bajnokság legjobb játékosának díját vehette át a Püspökmajor III.
csapatának részérõl Vetró Mátyás.
A díjakat Hajdu Gábor, az önkormányzat sport munkacsoportjának elnöke, illetve Jakab Péter,
az éjszakai sportbajnokság vezetõje adta át. Természetesen minden csapat kapott az önkormányzat jóvoltából egy értékes
focilabdát és érmeket, valamint
serlegeket Jakab Péter támogatása révén. Köszönet illeti még
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnokot és a tûzoltóság sajtószolgálatát is.
– A bajnokság erejét és színvonalát mutatja, hogy a Püspökmajor
III. a májusi osztályozókon bejutott Szentendre kispályás labdarúgó bajnokságának II. osztályába – számolt be a játékosok nagy
eredményérõl Horváth Gyõzõ önkormányzati képviselõ, a bajnokság szervezõje.
A 2001 óta mûködõ városi sporteseményt Jakab Péter, az éjszakai sportbajnokság vezetõje hívta
életre Horváth Gyõzõvel együtt, hogy a tanév közben zajló éjszakai bajnokságnak nyaranta is
legyen folytatása. Most, a tanév kezdetével újra az éjszakai sportbajnokság várja majd a város
mozogni vágyó fiataljait.
-t-

BODY-HOLLY JAZZKLUB
FELVÉTELT HIRDET A SZEPTEMBER 28-ÁN INDULÓ TANFOLYAMOKRA
TERVEZETT IDÕPONTOK:

KEZDÕ JAZZ TÁNC (8-12 ÉVES KORIG)
HÉTFÕ-SZERDA 16.45-17.45
KEZDÕ JAZZ TÁNC

(13-18 ÉVES KORIG)

HÉTFÕ 15.00-16.00
SZERDA 15.45-16.45

TÁNCELÕKÉSZÍTÕ OVISOKNAK (5 ÉVES KORTÓL)
HÉTFÕNKÉNT

16.00-16.45

Beiratkozás: szeptember 25-én (péntek) 17.00-19.00
Helyszín: Barcsay Jenõ Általános Iskola aulája
Érdeklõdni: Pintér Andreánál, a Body-Holly Dance Club vezetõjénél
a 06-30-399-44-65-ös telefonszámon lehet.

A PRESTO SE KAJAK-KENU SZAKOSZTÁLYA
VÁRJA 7-15 ÉVES, ÚSZNI TUDÓ FIÚK ÉS LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT
KEZDÕ ÉS HALADÓ CSOPORTJÁBA.
Jelentkezni lehet Hamar Ágnes edzõnél a 06-30-416-9159 telefonon
vagy személyesen a hajóállomás melletti vízitelepen.

