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Amikor a virág az úr…

Amikor a rongálás az úr…

ÍRÁSAINK A 3. OLDALON

Deim Péter

Deim Pál

Deim Tamás

Nem kell személyi kultuszra gyanakodni, amikor e heti címlapunkon öt Deim-portrét pillant meg
a kedves olvasó. A családias arcképsorozat miértjére az a különleges kiállítás adja meg a választ,
amely az elmúlt hétvégén nyílt meg a Skanzen Galériában. Egy szentendrei család bizonyítja itt
mûvein keresztül, milyen az, amikor az alma több generáción keresztül sem esik messze a fájától.
Deim Pál festményei, Péter és Balázs fotói, Tamás építészeti animációi láthatóak a kiállításon.
A megnyitót Deim Sára zongorajátéka tette teljessé, s meg kell említenünk még Deim Réka nevét,
aki a kiállítás rendezõje, kurátora volt (12. oldal).

Biobrikett kapható!

ISKOLA
Összeállításunk lapunk
10. oldalán olvasható

Deim Balázs

Deim Sára

arcok
Építõ fenyõ faáru:

4700 Ft/100 kg

 Gerendák
 Padlók 44.000 Ft+áfa-tól
 Deszkák
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 Brutto 1750/nm-tõl

Egyéb faipari munkák: gyalulás, faimpregnálás, kerítésdeszkák gyártása

Tel: 20/9866-895
Nyitva tartás: H-P 7-15.30-ig
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AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL

A Napórásházban óvoda
nyílt szeptember
1-jétõl. A beiratkozás
folyamatos.
Érdeklõdni lehet
az alábbi telefonszámon:
30/502-3386.

Szeptember 14-én és 21-én induló
tanfolyamainkon
gyors és hatékony nyelvoktatás.
Kiscsoportos, beszédcentrikus
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint
korrepetálás.
Rugalmas órabeosztás.
Általános és szakmai fordítás.

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.

Minden természetet
kedvelõ kisgyermeket
szeretettel várunk.

(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

„Talentum” ösztöndíj

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Szentendre Város képviselõ-testülete pályázatot hirdet a város
kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására. A
„Talentum“ Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ diplomájuk megszerzéséért tanuló
fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van.
Pályázni leghamarabb az elsõ tanév végi eredménnyel lehet,
melyhez csatolni kell: a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását; szentendrei lakcímének igazolását; tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot; a
pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklõdési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedõ részletes
életrajzot; a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon
kívánja tanulmányai során és azt követõen tartani a kapcsolatot a várossal; a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, mely a pályázó kiemelkedõ tehetségét igazolja.
A pályázatot 5 példányban kérjük benyújtani
szeptember 15-ig.
További részletek:
www.szentendre.hu, Schinkovits Lajosné
közoktatási referens,
26/503-332.

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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Amikor a virág az úr…

Amikor a rongálás az úr…

Szentendre Város polgármestere több egyesület támogatásával
idén is meghirdette a városi virágosítás és környezetszépítõ
versenyét Virágzó Szentendre! címmel.
A városszépítõ verseny célja: a környezet (kert) gondozottságának, ápoltságának harmonikus, városképbe illõ és az adottságokhoz alkalmazkodó kialakítása, ahol nem feltétlenül a virágok mennyisége a meghatározó, hanem a város idegenforgalmi
vonzerejének, a települési virágfelületek növelése a lakosság
és a városi intézetek, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakosság szemléletformálása.
További cél, hogy nyilvánosságot és elismertséget kapjanak
azok a szentendrei polgárok és civil közösségek, akik szebbé,
virágosabbá teszik közvetlen lakókörnyezetüket.
A felhívásra érkezett pályamûvek közül nehéz feladatnak
bizonyult a választás. A végeredmény a következõképpen
alakult:

Vajon mi járhat a fejedben/fejetekben, amikor egy mozdulattal
zúztok, törtök, rongáltok? Szentendre Város Önkormányzata
nagyon szívesen tenné fel ezt a kérdést annak vagy azoknak az
ismeretlen rongálóknak, akik immár sokadszorra a HÉValuljáróban átadott szentendrei montázst letépik, kárt téve a
városi közvagyonban.

VIRÁGOS ÜZLET kategóriában I. helyezett:
Szentendre, Dumtsa Jenõ utcai üzletek (a pályázatot összefogta: Szeresd Szentendrét Egyesület)
VIRÁGOS KÖZTERÜLET kategóriában I. helyezett:
Szeleczki ház, Dalmát Kávézó, Zábránszky ház (Kmetty tér)
VIRÁGOS INTÉZMÉNY kategóriában I. helyezett:
Szentendre Város Óvoda központja (Pannónia u. 40.)
VIRÁGOS BALKON, ABLAK kategóriában
I. helyezett: Dr. Magyar Erzsébet (Széchenyi tér 15. fsz. 2.)

II. helyezett: Kun Lajosné (Radnóti u. 1/6)
III. helyezett: Szikriszt Józsefné (Nyár u. 8)
A nyerteseknek a Szentendre éjjel-nappal fesztivál keretében
vehették át a Lián Kft. által felajánlott 10 000 Ft-os, valamint
5000 Ft-os ajándékutalványokat. Bízunk abban, hogy a „virágos“ példa ragadós lesz, és sokan kapnak kedvet környezetük
szépítésére.
K.

Szemtanúkat
keresünk
Szeptember 3-án, csütörtökön a déli
órákban Szentendrén, a 11-es út és a
Dobogókõi út keresztezõdésében karambolozott a Szentendre Város Önkéntes
Tûzoltó Egyesület EndreDoktor tûzoltóautójával egy Ford Escort személygépkocsi. Személyi sérülés nem történt.
A tûzoltóautó megkülönböztetõ jelzést
nem használt. A Szentendrei Tûzoltóság
(26) 500-017-es telefonszámon várja
azok jelentkezését, akik tanúi voltak a
balesetnek.
Szentendrei Tûzoltóság

A polgármester

naplója
Szeptember 11. (péntek)
10.00 KMRFT ülés
11.00 Városmarketing
megbeszélés

Szeptember 15. (kedd)

A már megvalósult fejlesztések egyike a HÉV-aluljáró felújítása
és arculatának vonzóbbá tétele. Az elavult, rossz, hiányos
világítás, a megrongált és sérült burkolatfelületek, amelyek
graffitivel vannak elcsúfítva már a múlté. Szentendre Város
Önkormányzata a szentendrei Vajda Lajos Stúdióval együttmûködve újította fel ezt a területet. Ez az aluljáró, ahol az
ingázó lakosság nap mint nap áthalad munkába menet, hazajövet, illetve a HÉV-vel érkezõ turisták itt találkoznak elõször
Szentendrével. Sokáig nem lehettünk büszkék erre a területre,
azonban ez most megváltozott – új külsõvel, új lámpákkal és
egy új funkcióval várja az ideérkezõket. Ez a montázs Szentendre
1000 évében megmutatja, van mire büszkék lennünk, van múltunk, hagyományunk, amit tovább kell vinnünk.
A HÉV-aluljáró ünnepélyes átadására idén áprilisban került sor,
az elsõ hetekben mindenki csak csodálta és dicsérte, mert azt
hittük, reméltük, hogy ezt a gyönyörû montázst mindenki, talán
a rongálók is megkedvelték, de sajnos nem így történt. Az
elmúlt hetekben kétszer összetörték a montázst, amiért
Szentendre Város Önkormányzata közvagyon elleni rongálás
címén ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést tesz. Kérünk
mindenkit, ha rongálókkal találkoznak, próbálják figyelmeztetni, lebeszélni tervükrõl, hiszen közös értékeinket zúzza szét,
értelmetlen cselekedete nyomán jelentõs forrásokat von el a
városban tervezett további fejlesztésektõl.
K. Zs.

Égõ szalmabálák
Szeptember 6-án, vasárnap éjjel negyed
3-kor égõ szalmabálákhoz riasztották a
szentendrei tûzoltókat. Pilisszentlászló
határában a Béke utca végén lévõ külterületi telken kb: 300 köbméter szalmabála gyulladt meg. A tûzoltók kiérkezésekor a bálák már teljes terjedelmükben égtek. A tûz továbbterjedését megakadályozták, majd az ilyenkor szokásos
eljárás szerint folytatták az oltást. Az
anyagi kár jelentõs, személyi sérülés nem
történt.
Szöveg/fotó:
Weszelits András helyettes szóvivõ
Szentendre Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága

09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.30 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
15.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
16.00 Kötvényrõl
megbeszélés

Szeptember 16. (szerda)
09.00 Kommunikációs
egyeztetés
11.00 DPÖTKT ülés
16.00 Megbeszélés országgyûlési és megyei
képviselõkkel
18.00 Salon-de-Provance-i
kerékpáros csapat köszöntése

Szeptember 17. (csütörtök)
09.00 Hivatali egyeztetés
10.00 Haszon magazin interjú - nõbarát témában
15.00 Közmû áthelyezésrõl
megbeszélés
16.00 Anyatej világnapja
ünnepség a PMK-ban
17.00 Sport együttmûködésrõl megbeszélés
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Újabb lépcsõ: mamákra szabott parkolók Újra autómentes nap Szentendrén
A nõnap alkalmából március elején hivatalosan is meghirdetett Nõkre szabott város
címû program jegyében felfestették Szentendre belvárosában az elsõ, kifejezetten
anyukák számára kialakított parkolóhelyeket. A program jegyében többek között úgy
alakítják át a közterületeket, hogy azok a nõk – leányok, kismamák, középkorúak és
idõsek – számára egyaránt kényelmesen használhatók legyenek. A tanév kezdetével,
szeptember elsõ napjaiban megjelentek az egyedi sárga piktogrammal jelölt,
kiszélesített parkolóhelyek többek között a nagyposta és a szakorvosi rendelõ mellett,
a Lázár cár téren és a Pest Megyei Könyvtárral szembeni parkolóban. Az elkülönített
helyek környezetében szélesebb a hely, hogy a babakocsit könnyebben lehessen kivenni és betenni az autóba, valamint az érintett járdaszegélyek átépítésével igyekeztek a
babakocsis, kerekesszékes közlekedést segíteni. Egy ilyen parkolóhelynek 5 ismérve
van: térfigyelõ kamera által figyelt terület, jól megvilágított, akadálymentes járda van
a közelében, a gyermek nem tud azonnal a forgalmas útszakaszra kifutni, jól megközelíthetõ és általában közintézmény közelében van. Amennyiben a környezeti adottságok lehetõvé teszik, mind az öt szempont érvényesülhet.
-t

„A kisded makkból termõ tölgyfa lesz,
csak senki el ne gázolja!“

Közlekedjünk ezen a napon kivételesen biciklivel,
gyalogosan és tömegközlekedési eszközökkel!

Csupán ilyen apróságokkal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
Földünket és környezetünket megóvjuk. Számunkra és a jövõ
generáció számára sem lényegtelen a belélegzett levegõ
minõsége, a közlekedés biztonsága. Szentendrén szeptember
22-én kerül megrendezésre az Autómentes nap. Az autómentes
zónaként kijelölt Dunakorzón sok érdekes program vár a
résztvevõkre.
Az Európai Unió által támogatott és nemzeti szinten a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium révén koordinált rendezvény célja
a városi mobilitás hosszú távú befolyásolása, valamint az európai polgárok egészségügyi állapotának és életminõségének javítása. Az Európai
Mobilitási Hetet kilencedik éve rendezik meg azzal a céllal, hogy hosszú
távon hatással lehessen a mobilitással és a városi közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre, és javítsa az európai polgárok egészségét és életminõségét.
Szentendrén 10 órától várjuk az érdeklõdõket a Dunakorzóra, majd a
következõ programokkal folytatódik a rendezvény: óvodásoknak, alsósoknak ügyességi vetélkedõk, babakocsitoló-biztonsági verseny, rajzversenyek, kerékpáros ügyességi vetélkedõk, kvíz, állatolimpia, hulladékos road show, tûzoltósági bemutató, vérnyomásmérés, súlymérés,
tanácsadás, rendõrségi KRESZ-vetélkedõ és szlalompálya, nem motorral
hajtott közlekedési eszközök felvonulása (tandem, riksa, fekvõ bringa,
roller, utánfutós bicikli, elektromos tricikli stb.), valamint elektromos és
hibrid kisautó bemutatása és kipróbálási lehetõsége, csónakok dunai
felvonulása, kerékpáros felvonulás. A Szentendrei Kenguru Kötélugró
DSK, kerékpáros TRIAL bemutatóját követõen este koncerttel zárul a rendezvény. Egész nap a Magyar Posta teljes körû mobil szolgáltatást nyújt,
a rendezvényen az autómentes naphoz kapcsolódó és Szentendre 1000
éves évfordulója alkalmából Szentendre város bélyegeit árulják.
A nap célja nem az autók kivonása a forgalomból, vagy az emberek megbélyegzése növekvõ utazási igényeikért, hanem a városi közlekedés
újragondolása: az utcák, terek méltányosabb elosztása, figyelembe véve
a gyalogosok, kerékpárosok és a tömegközlekedés igényeit.
A programon való részvétel ingyenes, az iskolák csapatainak ügyességi
kerékpár vetélkedõjére a jelentkezési lapokat az iskolákban kérhetõk. A
részletes programot a www.szentendre.hu internetes oldalon, valamint
szórólapokon olvashatja. Jöjjön el, tegyünk együtt Földünk megóvásáért!

(Gróf Széchenyi István)

Idén második alkalommal ajándékozza meg a Dunakanyar Nõszirom Egyesület, az
ÉDISKE Egyesület és a S.Z.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány az általános
iskolát kezdõ tanulókat.
Míg tavaly a Barcsay iskola kiselsõsei kapták az ajándékokat, ez évben Szentendre
összes városi fenntartású általános iskolájának, összes elsõ osztályos nebulójához
eljutott a kis csomag.
A papírzacskókban lévõ ajándékokat Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek köszönhetjük, aki hasznos, a környezettudatos életre való nevelésrõl szóló
kifestõkkel, mesekönyvekkel, tájékoztató füzetekkel és az iskolában elengedhetetlen
íróeszközökkel segítette az elsõsök megajándékozását.
Kívánunk minden elsõs és „sokadikos“ tanulónak örömteli, vidám napokat az iskolában
és kívánjuk azt is nektek gyerekek, hogy a tudás varázslatos világából minél több
ismeretet merítsetek, hogy jól felkészült felnõtt váljon belõletek!
A szervezõk

HULLADÉK ROAD SHOW AZ AUTÓMENTES NAPON
Az általános iskolások és az óvodások játékos formában ismerkedhetnek
meg a szelektív hulladékgyûjtéssel és az újrahasznosítással reggel 10
órától, délután 6 óráig. A road show játékai – a Hasznosító torony, az
Öko-fa és a Rend(m)ezõ – azt tudatosítják a résztvevõkben, hogy amit a
színes kukákba vagy a házhoz menõ gyûjtés során anyag fajtánként
különválogatva gyûjtenek, az visszajut az ipari szektorba. A résztvevõk
tippeket kapnak arra is, hogy egy kis odafigyeléssel milyen könnyen és
kényelmesen beilleszthetõ a mindennapokba a különbözõ hulladékok
válogatása.
Az óvódások és általános iskolás gyerekek tájékoztatására kidolgozott
oktatóprogram célja, hogy a felnövõ generációk körében kialakulhasson
és megerõsödhessen a környezettudatos gondolkodás és életforma,
valamint segítsen elsajátítani a szelektív hulladékgyûjtés lényegét és
gyakorlatát.
A szelektív hulladékgyûjtés során hasznosított hulladékokból elõállított
termékek kevesebb nyersanyag- és energiafelhasználást igényelnek,
amely kihathat még az éghajlatváltozásra is.
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Fõigazgató tisztikereszttel
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Cseri Miklós néprajzkutató-muzeológusnak, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum fõigazgatójának augusztus huszadikán a Skanzen hazai és nemzetközi viszonylatban egyedülálló
tudományos, muzeológiai és infrastrukturális fejlesztéséért, állandó és idõszaki kiállításainak megvalósításáért,
az élõ, közönségbarát múzeum megteremtése érdekében végzett munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta.

– Mindenekelõtt gratulálok
ehhez a szép elismeréshez.
Véleménye szerint mi adta az
aktualitását mostani kitüntetésének?
– A közvetlen oka szerintem a
Skanzen Örökség Program
megvalósítása lehet. 2008
tavaszán kezdõdött meg a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum történetének
legjelentõsebb, kétmilliárd
forintos fejlesztése. Az országban mindmáig ez az egyetlen
program, ami teljesült, a többi
nem tudott elindulni sem.
Nagyon sokan figyelmeztettek
arra valaha, hogy bele fogok
bukni ebbe a hatalmas vállalásba. Azonban úgy tûnik, a
Jóisten a tenyerén hordoz.
Keresztülharcoltam ugyan ezt
a tíz-tizenkét hónapot, de
húsvétkor az új fogadóépület
és a vasút átadásán örömmel
és büszkén állhattam az ünneplõ emberek elõtt. A munkatársaim nélkül azonban ez
nem sikerült volna.
– Hogyan fogadták a kitüntetés hírét munkatársai,
barátai?
– Az embert abban a közösségben kell, hogy elismerjék, ahol
él és dolgozik. Az elmúlt másfél hétben rengeteg hívást és
több mint száz gratuláló levelet kaptam. Természetes,
hogy egy ilyen rangos elismerés kiváltja az irigységet, s
nem ritka annak túllihegése
sem. Ezzel jár.
– Mennyire szokásos a magyar múzeumügy területén
egy ilyen magas állami kitüntetés?
– Eléggé ritka. Léteznek szakmai kitüntetéseink, mint a Móra Ferenc-díj, amit már megkaptam, ezen felül a Pulszkydíj vagy a Széchenyi Ferencdíj. Azonban hivatalos állami
kitüntetést általában egy pályaív lezárásakor, a nyugdíjba
vonuláskor szoktak adományozni. Fiatalon csak Baán
Lászlót, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatóját díjazták

eddig a tisztikereszttel. Mindketten azzal érdemeltük ki ezt
az elismerést, hogy a megszokottól eltérõen, másféleképpen értelmeztük a múzeum
ügyét.
– Hogyan értékeli ezt a kitüntetést?
– Az elmúlt tizenöt év summázatának tartom. Furcsa érzés egy ilyen magas díjat átvenni. Ilyenkor az ember szimbolikusan hátralép egy kicsit
az idõben, és próbálja értékelni az eltelt éveket. Milyen
célokat tûzött ki és mit ért el
ezek közül? Ha összevetem azt,
hogy mi is volt egykor a Skanzen, s hogyan került mára a
hazai és a nemzetközi élvonalba, akkor azt mondhatom:
ez férfimunka volt. Soha sem
azért dolgoztam, hogy kitüntetést kapjak. Mindig hajtott
valami. Szakmai vágyak, amelyeket el akartam, el akarok
érni. Persze egymagamban erre nem lennék képes. Ehhez
kellenek a munkatársaim is,
akikkel közösen tudjuk ezeket
megvalósítani. Akik ugyanúgy
hisznek benne, mint én. Ráadásul csak az az intézmény
lehet erõs és sikeres, amelyik
a társadalomba beágyazottan
mûködik. Vágyainkat mi állami konszenzussal és társadalmi elismerés mellett valósítjuk
meg. A falumúzeumtól eljutottunk a Skanzen mai multifunkcionális kulturális intézményébe.

– Mindig nagy célokat tûzött
ki maga elé, mindig valami
többre, másra vágyott?
– Már gyerekkoromban is nagyon tudtam vágyni valami
után, amit ha elértem, rögtön
új vágyak ébredtek bennem.
Hamar meg lehet szokni az újat,
a szépet. Itt van ez az új irodaház, mára már mindannyian
megszoktuk, hogy ebben a vonzó, korszerû épületben dolgozunk. S ugyanezt éljük meg a
skanzenvonattal is. Sokat harcoltunk érte, s most, hogy itt
jár nap mint nap, már természetesnek tûnik – még a legnagyobb ellenzõi is örülnek neki.
– Ez a kitüntetés tehát kizárólag az elmúlt másfél évtized eredményeinek szól?
– Fõigazgatóként nem lehetnek politikai kötõdéseim. Ez a
magas kitüntetés elsõsorban
a szakmai tevékenységem elismerése. Egyfajta kegyelmi
állapotnak tekintem.
– Mi a soron következõ terve?
– Már jóval több annál. Gõzerõvel csináljuk a Palócföld
tájegységet. A tervek szerint
2010 júliusában nyitjuk meg a
nagyközönség elõtt. Megépülése mindenképpen mérföldkõnek tekinthetõ, hiszen ezzel
az eredetileg tervezett kilenc
tájegységbõl már nyolc megvalósult. S ami a leglényegesebb, ezzel végre lehetõvé válik a téli nyitvatartásunk is. A
Skanzen Galéria, a Látványtár
mellett már két tájegységünk-

ben – a Felföldi mezõváros és
a Palócföld – lesznek fûthetõ
házak. Az új részben épül fel
egy granárium (magtár) is,
amelynek hatalmas, egybenyitott tere konferenciák, kiállítások, hangversenyek rendezésére is alkalmas lesz.
– Tervez valamikor egy kis
pihenõt is?

– Ezután egy kicsit szusszanunk, és megpróbáljuk a
múzeológiai háttérmunkával
utolérni magunkat. Távlati
terveinkben azonban szerepel
még az Erdély és a Huszadik
század tájegységek megépítése.
– Most érkezett meg Dániából, ahol az Aarhus-i skanzen századik évfordulóját
ünnepelték.
– A Szabadtéri Múzeumok
Európai Szövetségének közgyûlésén, és az ebbõl az alkalomból megrendezett konferencián vettem részt. Itt beszámolhattam az eredményeinkrõl. Amikor a Skanzen
Örökség Program megvalósulásáról beszéltem, és levetítettem az elkészült objektumokat, hallottam a közönség elismerõ felhördülését.
Nagy megtiszteltetés ért azáltal, hogy a záróbanketten,
mint a szövetség volt elnöke,
Margit királynõ mellett ülhettem. Úgy látszik, a szentendrei
Skanzent ennyire elismerik a
világban…
Rappai Zsuzsa
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Természetvédelmi kultuszhely a Sztelin pataknál
A SZTELIN PATAK
A Nyerges hegyen eredõ és a Derecskiforgónál a Dunába ömlõ patakocskának egykor hatalmas ereje lehetett,
mert jókora szurdokvölgyet mosott ki
magának Pismány és Tyúkos-dûlõ határán. A vadregényes magas partok
fölött nyaralók és lakóházak épültek.
Ezzel egyben hosszan elnyúló védõsávot vontak a Sztelin növény- és
állatvilága köré.
Sajnos akadnak, akik nem a szurdok
szépségét élvezik, hanem szemét- és
lomtározónak vagy szennyvíz-levezetõnek tekintik. Pismány Barátainak
Egyesülete ezért szervezte meg a patak
kitakarítását. A Renatur Természet és
Tájvédelmi Kft. segítségével felmértük
a teljes szurdokot. Szórólapokkal és
prospektusokkal hívtuk fel a figyelmet
a völgy természeti értékeire, és tanácsokat adtunk a hatékony patakvédelemhez. Nemcsak a környékbeli
lakóktól kaptunk segítséget, hanem
önkormányzatunktól, a polgárõrségtõl
és dr. Dragon Pál önkormányzati képviselõtõl is. Köszönjük!
Évek óta dolgozunk azon, hogy a
Sztelin védelmére és környezetünk
szépítésére három kultuszhelyet építsünk ki a Berkenye utca végén, a
Derecskei-forgónál, és a Várkonyi utcai
trafó-oszlopnál. Eddig csak arra volt
módunk, hogy terepet rendezzünk a
Várkonyi utcánál, és felállítsuk környezetvédelmi táblánkat.
SZTELIN TÉR
Rövidesen ez lesz a neve a Várkonyi
utca elején, a trafóoszlop elõtti terecskének. A környékbeliek korábban
szeméttárolóként használták, a ledobált zsákokból bõven jutott a patakba
is. Tereprendezésünk nyomán a többség inkább már csak parkolónak tekinti. Kocsis Barnabás építész elkészítette

A gyaloghíd másik felére oszlopot állítanánk, amelyre a Sztelin tér táblát
helyeznénk el. Tövébe pedig egy helyi
különlegességet, a Szentendrei rózsát
telepítenénk. Egy másik tõ rózsa hirdetõtáblánk lábához kerülne. Ennek
elkészítéshez is segítõket vagy anyagi
támogatást várunk!
PISMÁNY BARÁTAINAK EGYESÜLETE
Észrevételeiket és javaslataikat, valamint megajánlásaikat köszönettel várjuk egyesületünk címén: 2000 Szentendre, Búzavirág u. 3, vagy interneten:
pismanye@freemail.hu, vagy a 20 3
Várkonyi Zoltán színész-rendezõ tervezett emlékhelye 242 776 mobil-számon.
Anyagi támogatásukat a következõ
a tér rendezési tervét, s az önkor- szakasza is. Itt az utca névadójának, számlaszámra
kérjük
befizetni:
mányzat környezetvédelmi pályázatán Várkonyi Zoltán színész, rendezõ és 64700076 - 10014334 „Sztelin“ jelszó
nyert pénz segítségével rövidesen színigazgató emlékhelyét szeretnénk feltüntetésével!
megvalósíthatjuk a terv elsõ részletét. megépíteni. A Kocsis Barnabás tervezte
Fagyalsövényt telepítünk a patak pad megvalósítását a Vígszínház is Kérjük, vigyázzanak a patakunkra és a
partjára, és facölöp-sorral támasztjuk támogatja. Az emlékmûvet egy korlát- Sztelin térre! Köszönet minden segímeg a patakra merõleges rézsût, és tal ellátott dobogóra állítanánk, amely tõnknek!
legyaluljuk a teret. Sokkal szebb lenne alatt a csapadékvíz beömölhet a patakitt a zöld, de szeretnénk megõrizni a ba. Ennek megépítéséhez még támoDr. Széles Katalin elnök
terület parkoló-jellegét. Aki ismeri az gatókat keresünk!
Kõszegi Ábel alelnök
itteni szûk utcákat és a télen sokszor
járhatatlan, meredek utakat, az megérti szándékunkat.
Most – köszönet Pethõ László Várkonyi
utcai lakó önzetlen felajánlásának – a
murvánál tartósabb anyaggal teríthetjük le a teret. Felújítottuk a Sztelin
kultuszát szolgáló környezetvédelmi
hirdetõtáblánkat is. Ennek költségeit
Gaál Gábor Kakukk utcai lakos fedezte.
Az önkormányzatnak és a felajánlásoknak köszönhetõen rövidesen elkészül a Sztelin tér trafóoszlop körüli
szakasza.
VÁRKONYI EMLÉKPAD
Ha az adományozók és sikeres pályázatok úgy akarják, tavaszra elkészülhet a
Sztelin tér alsó, a gyaloghíd melletti

Mária-napi ünnepség
Tisztelt Tagtársunk, Ismerõseink, Barátaink!
A Szentendre Izbégi Baráti Kör Egyesület ismételten megrendezi a szokásos Mária-napi
ünnepséget, melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt.
Az ünnepség ideje: szeptember 13., vasárnap
16 óra a Mária-szobor fülkénél (László-telep
határában). Megközelítését a már jól bevált 50
személyes különbusz-járattal tervezzük, amely
Izbég, Pásztor úti buszfordulótól indul 15.30kor. Megállóhelyek: Izbégi templom, Füzesparki
megálló, Bükkös-patak megálló, Püspökmajorlakótelep megálló (pékség). Az ünnepséget
Fajcsák Tibor izbégi plébános celebrálja.
Megjegyzés: a szoborfülkét a Vörös-villa felé
vezetõ útról lehet csak megközelíteni!
A Baráti Kör vezetése nevében:
Maholányi Pál elnök
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„A bátrak lelkesítésére“
Ismét országos mérvû eseménynek adott helyszínt a Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ Bázisa (MH KKB) Szentendrén.
Augusztus utolsó napján rendezték meg az Országos Szakképzési
Tanévnyitó és Katonai Kiképzési Ünnepséget. Az egész napos,
összetett rendezvény keretében került sor a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem tiszti és tiszthelyettes hallgatóinak
tanévnyitójára, valamint a szerzõdéses legénységi állományú
katonák három hónapos alapkiképzésének megnyitására.
Ugyancsak a katonai szakképzés témaköréhez kapcsolódott a
szakképzõ intézetek 2009/ 2010-es tanévének ünnepélyes megnyitása a Honvédelmi-, a Szociális és Munkaügyi-, valamint az
Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztereinek, államtitkárainak jelenlétében, illetve a délutáni Országos Szakképzési
Értekezlet.
Dr. Isaszegi János mérnök ezredes beszámolt róla, hogy a MH
KKB egész évben folyamatosan biztosította a képzéseket, ezért
nyári szünetet sem igen lehetett tartani az intézményben.
Hozzátette: a következõ tanévnek is lesz olyan idõszaka, amikor
csak a képzési állomány létszáma kis híján eléri majd az ezer fõt
Szentendrén, köszönhetõen a különbözõ tiszti, tiszthelyettesi,
NATO-s és egyéb képzéseknek, illetve továbbképzéseknek.
Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter az idén nyolcvanötödik
esztendejét ünneplõ hazai tiszthelyettes-képzés fontosságáról
beszélt, és megemlékezett Görgey Artúr tábornokról, aki a magyar történelemben elõször adott zászlószalagot egyes, a '48-as
forradalomban sikeresen harcoló alakulatoknak „a bátrak
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lelkesítésére“. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter
„polgári oldalról“ méltatta a Magyar Honvédséget, kiemelve,
hogy az elmúlt negyven évben óriási és látványos fejlõdésen
ment keresztül hazánk egyik legnagyobb presztízsû és létszámú

Tisztelt Elõfizetõnk!
Ezúton tájékoztatjuk,
hogy az üzembiztosabb
és jobb minõségû szolgáltatás biztosítása érdekében,
Szentendre, Leányfalu
és Piliszentlászló
településeken átalakítjuk
optikai hálózatunkat, ezért
szeptember 22-én,
mûszaki munkálatok
elvégzése szükséges.

Szeptember 22-én,
szervezete. Ezt követõen dr. Szekeres Imre miniszter zászlószalagot adományozott a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Intézet számára, majd a díszmenetet követõen a magas rangú
vezetõk és a két szentendrei intézmény képviselõi megkoszorúzták Kinizsi Pálnak a bázis területén lévõ mellszobrát.
- bt -

Mozgáskorlátozottak a V-8-ban
Második alkalommal látogatnak el a Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpontba a Petõ Intézet növendékei, szeptember
8-án. Dr. Petõ András az 1940-es években hozta létre a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert,
amelyet az általa vezetett intézet alkalmazott elõször. E
nevelési rendszer lehetõséget ad a személyiség minden oldalú
kibontakoztatására és ugyanakkor lehetõvé teszi a társakkal –
csoportban történõ – együttmûködést is, elõkészít a valódi
integrációra. Alapgondolata, hogy a központi idegrendszer a
károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépítésének lehetõségével, amelyek a tanulási-tanítási
folyamat megfelelõ vezérlésével mozgósítható. A Vizes Nyolcas
mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa az ehhez
hasonló kezdeményezéseket és biztosítsa a mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetû gyermekek részére az úszás és
mozgás lehetõségét.

Autó alá szorult
Pavelcze László
Karambolt szenvedett autó roncsai alá szorult Pavelcze László,
a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója, felesége pedig az autó belsejében rekedt. Szerencsére azonban csak egy gyakorlat erejéig – a mesterségesen elõidézett
„vészhelyzetnek“ igen rövid idõ alatt egy nemzetközi mentõcsapat vetett véget. Idén is megrendezték ugyanis a HBAID
Rescue24 – ISAR Team szervezésében a VI. Nemzetközi Kutatómentõ és Tûzoltó Gyakorlatot. Az augusztus 25. és 29. között
megtartott eseményen, amelynek a szentendrei tûzoltólaktanya adott otthont, cseh, lengyel, szlovén, angol, amerikai,
ausztrál, illetve erdélyi és anyaországbeli magyar küldöttek
vettek részt.
A delegált csapatok Szentendrén
és környékén különbözõ katasztrófa-elhárítási
feladatokat hajtottak végre földön, vízen és levegõben.
-t-

ÉRTESÍTÉS
szolgáltatás-kiesésrõl

A biztonságért a Bárcziban
Iskolakezdés MÁSképp címmel rendezett tájékoztatót a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság (PMRFK) a Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény Szentendrei Tagintézményében (a volt
Bárczi iskolában) szeptember 8-án. Az esemény révén a fogyatékkal élõk biztonságos közlekedését szerették volna elõsegíteni, amelyet a PMRFK kiemelt feladatnak tekint, így az
enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó tanintézmény ideális helyszínnek
bizonyult. A sajtótájékoztatót dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere tartotta. Az iskolakezdés közlekedési veszélyeirõl
és a 2009/2010-es tanévre vonatkozó programról Török Csaba
rendõr alezredes, a PMRFK rendészeti igazgatója, valamint
Cservenák Helga rendõr százados szólt. Ezután a tanulók és a
pedagógusok számára bemutatkozott az iskola rendõre, majd a
közeli gyalogos átkelõhelyen közlekedési szakkörös iskolások
mutatták meg az úttesten való átkelésre vonatkozó fõbb szabályokat a fogyatékos gyermekeknek egy forgalomirányító
jelzõtárcsa segítségével.

hajnali 00.30 óra és este
18.00 óra között
a kábelTV-, digitálisTV-,
internet- és telefon
szolgáltatások
nem lesznek elérhetõek.
Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy a szolgáltatás-kiesés
folyamatos lesz!
A munka befejezését
követõen szolgáltatásaink
zavartalanul mûködnek,
azonban elõfordulhat, hogy
az internet kapcsolat nem
áll automatikusan helyre.
Ebben az esetben kérjük,
hogy a kábelmodemet
újraindítani szíveskedjen.
Esetleges kérdéseivel,
észrevételeivel forduljon
Telefonos Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz
a 1280-as telefonszámon.
Szíves megértését és
türelmét köszönjük!
FIBERNET ZRT.

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
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

„Határos szomszédink szidalmaznak”
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ
bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant.
A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
trianoni csonkolás sokkolta a magyarságot, s
a monarchiában felnõtt
elit belelovallta magát és a társadalmat a mindenáron revízióba. A második világháború
döntõ pillanataiban eleink a
nemzeti nagyság pillanatnyi
illúzióját választották a józan
megfontolások és a tisztesség
helyett. Nem akadt magyar De
Gaulle, s végül mindent elvesztettünk, de legfõképpen a
reményt. A pogromokat, jogfosztást és kitelepítéseket
követõ kommunista zsarnokság teljes kilátástalanságba,
Erdélyben és Kárpátalján mármár nyomorba, a Felvidéken
alárendelt társadalmi-gazdasági helyzetbe taszította a
magyarokat. Súlyos megaláztatások érték nemzettársainkat nemcsak politikai szinten,
hanem a mindennapi emberi
érintkezések során is. Romániából közvetlenül a rendszerváltozást
megelõzõen
életük kockáztatásával menekültek a magyarok az áttelepítésüket és erõszakos beolvasztásukat tervbe vevõ hatalom elõl.
Akkoriban sokunkban felvetõdött, hogy a tarthatatlan
helyzet miatt a trianoni szerzõdés valamilyen korrekciójára lenne szükség, de mini-
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mum azonnali területi és
közösségi önrendelkezés járna
az igazságtalanul meghúzott
államhatárokon kívül rekedt
honfitársaink több nemzedéknyi szenvedéseiért. Az
egykor Trianonért is felelõs
nyugati demokratikus államok
azonban tabuként kezelték a
magyar kérdést, s ezúttal a
magyarországi értelmiség, az
új politikai osztály és a széles
társadalom is józan és realista
maradt. Politikusaink Antall
József óta számos alkalommal
nyilvánvalóvá tették a határrevízió elvetését, a magyar társadalom pedig a romániai forradalomtól az uniós csatlakozásig folyamatosan érzékeltette nyitottságát és szolidaritását a szomszéd népek iránt.
A baloldali értelmiség az elmúlt húsz évben ebben a
kérdésben is a nyugati elvárásokhoz igazodó kritikátlan
önfeladást tanúsított, vélt
fogyasztói elõnyökért cserébe.
A nemzeti problémát mélyen
átérzõ konzervatívok pedig
azzal nyugtatták lelkiismeretüket, hogy az EU-csatlakozás légiesíti az államhatárokat,
és így helyreállíthatjuk a Kárpát-medencei magyar nemzeti
egységet. Most, a csatlakozás
után néhány évvel ennek a rendszerváltó illúziónak is vége.

A szomszédos országok politikai életében a magyarellenesség folyamatosan jelen
van. A magyarfóbia szításával választásokat lehet nyerni. Ennek az a magyarázata,
hogy a 18-19. századi mítoszaik, amelyekben a magyarság és a magyar állam ezeréves elnyomóként szerepel,
a mai napig nemzeti identitásuk alapja. A mítoszokkal való
szembenézést és leszámolást
az is nehezíti, hogy a magyarok által lakott, Trianonban ajándékul kapott területekhez, csak valamiféle „õsi
elsõbbség“ mítosszal (Szvatopluk, dákok) tudnak érzelmi kötõdést kialakítani. (Ezzel szemben a magyar történész szakma mára teljesen
megtisztította nemzettudatunkat az egyébként sem túltengõ mítoszainktól, s képesek vagyunk szembenézni a
bûneinkkel és kudarcainkkal
is.) Lehetetlen az egyenrangú párbeszéd ott, ahol az
egyik fél a másikkal való
barátságot önfeladásnak érzi, ráadásul túszokat tart a
kezében.
A magyar nemzetpolitika célja
már régóta nem a revízió,
hanem a magyarság magyarként történõ megtartása lehetõleg ott, ahol él. Hosszú

A Vasárnapi Iskola Alapítvány összejövetele
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Vasárnapi
Iskola Alapítvány szeptember 12-13-án tartandó
összejövetelére Szentendrére, amelynek keretében
12-én 15 órakor kiállítás nyílik Szeverényiné Sebõk
Judit munkánkat megörökítõ fotóiból a Szentendrei
Szabadtéri Múzeum süttöri lakóházában. Az október
végéig látogatható kiállítást dr. Cseri Miklós, a
múzeum fõigazgatója nyitja meg, aki a szombati
rendezvények házigazdája és támogatója is. A megnyitó alkalmából az ország különbözõ részeibõl
érkezõ pedagógusok a tájegységre jellemzõ
ételekkel, italokkal kedveskednek vendégeinknek.
Érdeklõdését és támogatását továbbra is kérjük és
nagyon köszönjük.
Benkei Ildikó
a Vasárnapi Iskola Alapítvány alapítója
06-30-670-5327
Benkei.ildiko@radio.hu

távon vesztésre ítélt stratégia
ez, mert a kisebbségi magyarság gyorsuló ütemben globalizálódik és morzsolódik, s ha
egyszer elveszti a politikai
képviselethez szükséges létszámot, végleg védtelenné
válik. A területi autonómia
rögzítene egy ma még elfogadható állapotot, a szomszédos
államok azonban kõkeményen
ellenállnak, mert a távlati
céljuk 90 éve ugyanaz: az egy
tömbben élõ magyarság fellazítása, szétszóratása és
asszimilációs nyomás alá helyezése. Ennek taktikai eleme
a szlovák közigazgatási reform
és a nyelvtörvény, vagy a magyar hivatalnokok elbocsátása, az állami földvásárlás és
ortodox templomépítés a Székelyföldön, s a magyar anyanyelvû oktatás és egyházszervezés korlátozása szerte a
Kárpát-medencében. A kisantant szellemét addig fogták
vissza valamelyest, amíg az
uniós csatlakozást el nem érték. Most pedig minden eszközzel meg szeretnék akadályozni a magyar nemzet unión
belüli kulturális újraegyesítését.
Az államnemzeti sovinizmusokkal szemben a magyarságnak az európai államok és
nemzetközi intézmények védelmére lenne szüksége. A
nyugati közvélemény azonban
nemcsak hogy nem értékeli az
elmúlt évtizedek súlyos sérelmei ellenére tanúsított higgadt és toleráns (idõnként
puhány és engedékeny) magyar külpolitikát és a magyar
kisebbségek békés jogvédõ és
érdekképviseleti tevékenységét, hanem egyenesen a szomszédos országok jogkorlátozásaival azonos nacionalizmusnak tekinti a magyar állam
magyar kisebbségekkel való
kapcsolattartását és az európai szabályokkal összhangban
lévõ jogvédõ fellépéseit.
A magyarfóbia az elmúlt százötven évben érzékelhetõen
beépült a nyugati értelmiségi
és politikai köztudatba is.
Bennünket tesznek felelõssé
az elsõ világháborúért, és
mindjárt a németek után a
másodikért is. Kitapintható a

román és szláv szimpátia a
politikusaik és újságíróik körében. Érdemes átlapozni pl. a
nyugati kiadók történelmi
atlaszait a frankfurti könyvvásáron: döntõen a szomszédaink mítoszai rajzolódnak fel
bennük a mi álláspontunkkal
szemben. Beengedték a Benes-dekrétumokat az unióba,
elfogadták a szlovák jogtiprást
a vízlépcsõ-vitában, hallgattak a marosvásárhelyi pogrom
idején és Slota botrányos megnyilatkozásai után, ellenben
maguktól felléptek a magyar
kedvezménytörvénnyel szemben. A napokban 13 nagykövetség nyilatkozatot adott
ki a melegbüszkeség támogatására, bezzeg hallgatnak a
szlovákiai magyarok anyanyelv-használatának korlátozásáról. Általában olyan benyomás alakulhatott ki bennünk az elmúlt két évtizedben,
hogy az Európai Unió csak az
erõszakos nemzeti kisebbségek jogait támogatja, mint
pl. az arra alighanem méltatlan koszovói albánokét.
Az irredentizmus nem ördögtõl
való dolog. Az akarata ellenére
idegen uralom alá került nép
és terület visszacsatolásáért
folytatott politikát jelenti.
Semmivel sem rosszabb és
elítélendõbb, mint a szomszédok mitológiái és magyarfóbiája. Ugyanakkor a hetvenkedésnek (békés hazai
szlovákok és románok megfélemlítésének, nagykövetségek felgyújtásának, felvidéki masírozásoknak vagy NagyMagyarországot ábrázoló drapériák kifeszítésének) semmi
értelme sincs. Ezzel nem változtatjuk meg a rólunk kialakult igaztalan véleményeket, inkább alátámasztjuk
azokat, s nem változtatjuk
meg javunkra az erõviszonyokat, inkább rontunk rajtuk.
A nemzeti hetvenkedés ilyen
beteg és önfeladó társadalommal és rossz hírû országgal a
hátunk mögött egyenesen
nevetséges. Erõsödjünk meg
és szerezzünk megbecsülést
magunknak, akkor majd kevésbé mernek velünk a szomszédaink ujjat húzni! Addig is, ha
legközelebb Bukarestben magyargyalázó feliratot feszítenek ki a lelátón, haza ne merjen jönni az az edzõ és sportvezetõ, aki le nem parancsolja csapatát a pályáról!
(A cím idézete: Batizi András
(1510-1552): 44. zsoltárja)
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Mestersége címere...

rajz • Szánthó Imre

rajz • Boromisza Tibor

rajz • Boromisza Tibor

rajz • Boromisza Tibor

...a csorda, a rózsa, a méh és a hordó

Bakonyi Sándor csordapásztor

Schauschek Károly rózsakertész

Balogh Lajos méhész

Bárczy János kádármester

z Izbéget körbeölelõ, patakvölgyektõl szabdalt dombos-lankás határban, kövek között
csergedezõ kis patak mentén, tömérdek embermagasságú, lángoló
sárga virágú, királyasszony lámpásaként is ismert ökörfarkkóró társaságában legeltette szépen gondozott teheneit a harmincas évek
derekán Bakonyi Sándor izbégi csordás, egy dunántúli pásztorcsalád ivadéka. Az elsõ világháborúban szerzett
vállsérülése miatt rokkanttá lett
tehénpásztort leginkább vörösbe
hajló hatalmas bajusza, erõs tekintete és akarata jellemezte. Portréját
Boromisza Tibor nem is késlekedett
megörökíteni beszélgetés közben a
déli pihenõ, a delelés idején. Apjától
örökölt tudomány, karikás, csörgõs
bot, tarisznya, trombita – ezek alkották Bakonyi Sándor mesterségének
kellékeit.
A Pest megyei Tökölrõl Izbégre származott csordás kiváló értõje volt a
karikás ostornyél-faragásnak és cinkelésnek. A Néprajzi Múzeum is õrzi
egy remekbe faragott munkáját. A
faragási ösztön csak úgy, magától
támadt fel benne – mesélte az õt faggató és mindenre kíváncsi festõnek,
meg még azt is, hogy a bojtárként
segédkezõ fia és terelõ kutyái: Fürgenc,
Divat és Kislány társaságában elpergõ
napjait néha-néha megízesíti egymagában járt csárdásával, miközben
azon kesergett, hogy a divatos „jampec táncok“ – ezt a kifejezést használta – végképp kiszorítják a régi paraszti
táncokat…
De mikor kiderül, hogy Boromisza
három évig élt a Hortobágyon a pásztorok között, s van bõven közös téma,
ez viszi tovább a beszélgetés fonalát,
egészen addig, amíg a nyolcvan
tehénnel együtt járó egyetlen bika
elllentmondást nem tûrõ bõgésével
tudtára adta embernek-állatnak:
indulni kéne tovább, letelt a kérõdzés
ideje.

zentendre déli felén, az elõbbitõl
eltérõ táji környezetben, az egykori tófenék, a Tómelléke dûlõ virágos rétjei között terült el Schauschek
Károly híres rózsatelepe. A „rózsák
atyjához“ ugyancsak Boromisza Tibor
kalauzol el bennünket, a harmincas évek
közepén megélt és megírt személyes
élményein keresztül.
Schauschek Károly a kilencszázas évek
elejétõl foglalkozott úttörõként vadrózsa
alanyok nemesítésével. Az idáig vezetõ
utat azonban hosszúra és göröngyösre
szabta az élet. Erdész édesapja, akinek
nevéhez a szigetmonostori koronauradalom erdõségeinek telepítése fûzõdik, fiát hivatalnoknak álmodta. Az ifjú
Schauschek azonban festõ akart lenni, s
bár „akarata kemény volt, akár a rózsamag héja“, kompromisszumra kényszerült.
Megszabadult ugyan a hivatalnok pályától, de festõ sem lehetett, ezért a
rózsakertészet szabadságát választotta.
Szívós, kemény és kitartó munkával külföldi vadalanyokat honosított meg, és
viszont, a hazai fajokat ismertté tette a
határainkon túl is. Schauschek Károly
csak alanyokat, egy-két éves magoncokat nevelt, a szemzést, a továbbnemesítést már mások végezték. Jogos büszkeséggel sorolta fel Boromiszának, hogy
tizenhatféle vadalanya között volt svájci, német, francia, de még Mongóliából,
Dél-Kínából származó is. Ez utóbbiak
rendkívül szívósak, fagyállók, nagyon
illatosak és vadoncként is igen szépek
voltak. A valutát jelentõ rózsamagot
hozzávetõleg egy évig kellett pácolni,
puhítani, hogy csíraképessé váljon. „Bizony, sok-sok ezer illatozó, pompás rózsa
itt járta ki az iskolát kezdetben énnálam“
– mondta csendes-szerényen, szinte csak
úgy magának a hófehér szakállú rózsakertész, akinek lénye Lao-Ce sorait idézte fel a festõben: „mély, mint a mélységes
víz és szerény, mint a csendes völgy“.
A különös véletlen folytán Schauschek
Károly és Boromisza Tibor egymás mellett
nyugszanak a szamárhegyi öreg temetõben.

songó méhdöngicsélés és kábító
virágillat ölelte körbe Balogh
Lajos szentendrei méhészt és
látogatóját, Boromisza Tibort, amikor
a napos hegyoldalon beszélgettek. Az
erdélyi Mezõcsányról hosszú, tekervényes és keserves sorspályán Szentendrére elkeveredett méhész élettörténetének zárát hamar kinyitotta
az õszinte érdeklõdés: édesapja egyik
testvére bányában veszett oda, édesanyja életét egy villanyoszlop oltotta
ki, másik testvére önkezûleg vetett
véget életének. Az árván maradt fiút a
megélhetés keresése sokfelé dobálta.
Volt málházó, rézöntõ inas, dolgozott
bányatömítõként és egy sikertelen
amerikai úton hajómunkásként, volt
katona és csendõr, fûtõ a Gerbaud-nál.
Hosszú és kalandos út vezetett a
méhészkedésig, amiben végre megállapodhatott.
Tizenhárom év alatt kilencszer szedte
fel sátorfáját és méhkaptárait, mindenütt hasznot hajtva ezernyi szorgos
méhével. Minden szerszámát, eszközét, méhészeti berendezését maga
készítette, fundálta ki a legcélszerûbbre, a legkézenfekvõbbre, hogy még a
„szakemberek“ is csodájára jártak. Õ
pedig önzetlenül közreadta minden
furfangos, leleményes találmányát,
mondván: „ha megtalálja az ember az
eszményi életet – örül, ha embertársainak hasznára lehet, had' csinálják
utánam szabadon, amit én felfedeztem…“
Balogh Lajos egy ideig a Hangya
Szövetkezet szentendrei fiókját igazgatta. Ez kapcsolatban állt a szentendrei bicsérdista kolóniával, s könyvet is
írt: A méhészkedés legkönnyebb és legeredményesebb módja címmel. A vékony, füzetszerû könyv két kiadást ért
meg, mindkettõ a szerzõ gondozásában
látott napvilágot, másodjára 1941ben.
Egy reklámnyomtatvány szerint Balogh
Lajos méhei Pismány lankáin gyûjtötték a nektárt.

kádármesterségnek Szentendrén
különösen nagy a múltja, a város
mintegy két évszázados szõlõmûvelõ és borkészítõ hagyománya
következtében. Bárczy János világhírû
szentendrei kádármester tehetsége és
sikere azonban más emlõkbõl fakadt,
hiszen még csak akkortájt született,
az 1880-as években, amikor a filoxéra
Magyarországon felütötte a fejét, és
Szentendrén is véget vetett a dicsõ
szõlõkultúrának. Ráadásul nem is itteni
születésû, „Erdély hegyeibõl indult el“.
Arról nem is beszélve, hogy õ valójában
faragott díszhordóival lett a szakma
királyok-hercegek által is keresett
képviselõje.
Sikertörténete az 1930-as években
kezdõdött Balatonföldváron – mesélte
el egy nála tett látogatás alkalmával,
mintegy ötven évvel ezelõtt a Boromisza Tiborhoz hasonlóan kíváncsi
és jó tollforgató Szánthó Imre festõmûvésznek. A Balaton-parti vásárban az egyik akkori színházi képeslap
szerkesztõje 100 pengõt adott – többet mint a vételár volt – Bárczy Jánosnak egy szépen faragott szentendrei
hordó-remekéért. Amikor nyújtotta a
visszajáró pénzt, a szerkesztõ azt
felelte, hogy neki megér ennyit ez a
„remekmû“. A különös eset szöget
ütött Bárczy János fejébe, s máris hozzáfogott a további díszhordók készítéséhez. Akkor még nem sejtette,
hogy ezzel el is indult a siker útján.
Vásárolt tõle hordót a walesi herceg
ezer pengõért, 1947-ben járt a svéd
királynál, gratuláló levelet kapott
Korda Sándor világhírû londoni filmrendezõtõl a megannyi díszoklevél,
köszönõ és elismerõ levél mellett.
Az üzlet annyira beindult, hogy késõbb
a Képzõmûvészeti Alap exportálta
szerte a világba Bárzcy Sándor faragott
szentendrei hordóit. A Bogdányi utcában, a mai Bárczy fogadó épületében
haláláig, 1974-ig faragta különleges
díszhordóit a világhírûvé lett kádármester.
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A magyar
nyelv
Mint diplomás angol nyelv- és
irodalomtanár, életem hátralévõ részét arra tettem fel, hogy
segítsem azokat a tanulókat,
felnõtteket, akik angolul szeretnének tanulni, és hogy
közben ismertessem azoknak az
országoknak a kultúráját is,
amelyekben az angol a hivatalos nyelv. Hisz tisztában vagyok
azzal, hogy mit jelent egy idegen nyelv magas szintû ismerete: számomra is megnyíltak a
kapuk más országok felé, új
lehetõségeket kaptam fiatal
koromban.
Itt most mégis anyanyelvem
iránt érzett mélységes tiszteletemet szeretném leróni, és
kérni minden honfitársamat
arra, hogy ne használjon idegen szavakat beszédében, írásaiban. Nincs ugyanis másik
olyan nyelv, melyen önmagunkat tudjuk adni, mellyel
kellõképpen ki tudnánk fejezni
minden egyes gondolatunkat
a legapróbb részletekig. A
magyar nyelv fantasztikus
tárháza olyan bõséges, hogy
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nincs szükségünk más nyelvek
„pótszavaira“.
Ezt szeretném bizonyítani
Gyimothy Gábor sziporkázó
versével, és egyben kérek mindenkit, hogy számolja össze,
hányféleképpen is tudjuk mi
kifejezni a „halad“ igét! Én a
hatvanadiknál már kezdtem
elfáradni.

Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?

GYIMOTHY GÁBOR:

Mit tesz a ló ha poroszkál,
Vagy pedig ha vágtázik?
És a kuvasz ha somfordál,
Avagy akár bóklászik?

Nyelvlecke
Egyik olaszóra során,
Ím, a kérdés felmerült.
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar,
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar.
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek,
Részeg hogy dülöngél nálunk,
S milyen ha csak lépdelek?
Miért mondom, hogy botorkál,
Gyalogol vagy kódorog.
S a sétáló szerelmes pár
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet– és

Angliában járt
16 izbégi iskolás
Végre elérkezett a nap amit már hónapok
óta vártuk az Izbégi Általános Iskolában! Július elsején hajnali fél hatkor
a Ferihegyi repülõtéren találkoztam 16
diákommal és tanártársammal, Vörösné
Szatura Ágnessel, hogy két órával késõbb a Malév menetrendszerinti járatával elinduljunk Angliába.
Londonból a hosszú buszúton szállásunk felé megálltunk Salisbury-ben,
ahol megnéztük a csodálatos katedrálist
és ismerkedtünk a gyalogos közlekedés
és a gépkocsik ellentétes oldalon való
haladásának problémáival. A másik
megállónk Stonehenge volt, ahol megnéztük a világörökségként nyilvántartott több ezer éves hatalmas kövekbõl
épített köröket. Este érkeztünk meg
szállásunkra, Bideford-ba, egy kb. 20
ezer lakosú kis városkába a Torridge
folyó partján. Akkor azt hittük, hogy a
folyó hamarosan kiszárad, mivel a majdnem száraz mederben sok kis halászés egyéb csónak állt, de ekkor még nem
tudtunk két nagyon fontos angol szót:
low tide és high tide, ami magyarul
apály és dagály. A buszról leszállva mindenki megismerkedett vendéglátó
családjával, és elindult a tíz napig
otthont adó szállása felé. Az esték
mindig családi körben zajlottak: a
délutáni kirándulások után a családok
elvitték otthonaikba a gyerekeket,

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut miért lohol?
Miért nem vág aki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg
S hebegés nem rebegés!

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell.
Nem ront be aki betér,
Más nyelven hogy mondjam el?
Jó lett vola szemléltetni,
Botladozó mint halad.
Avagy milyen õgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki „slattyog“ miért nem lófrál?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog?
Aki kotlat avagy kaptat
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak jármû robog.
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

együtt vacsoráztak és együtt töltötték
az estéket.
Másnap reggel megismerkedtünk angol
tanárainkkal Alison-nal, Sam-mel és
Sigi-vel. Õk voltak kísérõink a kirándulásaink során is. A délelõtti
tanítási órák izgalmasak és
játékosak voltak. A socks vagy
banana kifejezéseket már
ismertük, de a bennük rejlõ
játékok lehetõségét csak ekkor
tanultuk meg.
A harmadik nap délutánján
Woolacomb és Ilfracomb felé
vette buszunk az irányt. Az
elsõ egy gyönyörû óceánparti
nyaralóhely, az utóbbi pedig
egy kedves kikötõfalu egy
különleges világítótoronnyal,
melynek érdekessége azon
kívül, hogy már VIII. Henrik idejében is
ott állt az, hogy egy idõben kápolnaként
és iskolaként is szolgált.
A negyedik napon, szombaton a legenda szerint Artúr király egykori várának
romjai, Tintagel felé indultunk busszal.
A táj kopárabb lett, az idõjárás meg szelesebb. A meredek sziklafalak között
megbújó apró öblök fenséges látványt
nyújtottak. Egy különleges fényjátékkal
mesélték el Artúr életét, és leülhettünk
a kerekasztal köré, sõt királyok is lehettünk igazi karddal. Néhány perc alatt a
verõfényes napsütés felhõszakadássá
változott. Itt tapasztaltuk meg elõször
az idõjárás változékonyságát, mivel
nem sokkal késõbb már újra sütött a
nap, majd újra szakadt az esõ.

Aki cselleng nem csatangol,
Ki beslisszol, elinal,
Nem battyog az aki bitangol
Ha mégis, a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik
Hogy mondjam el olaszul?
Másik erre settenkedik,
Sündörög majd elterül.
Ráripakodsz elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, õdöng, csavarog.
Lõdörög majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –
itt kóvályog, itt ténfereg,
Franciául hogy van ez?
Hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!

További véleményeket olvashatunk a Külföldi vélemények
a magyar nyelvrõl weblapon.

(Firenze, 1984. X. 12.)

Ezek után csodálatos volt olvasnom, hogy általam nagyrabecsült, tiszteletreméltó,
nagy tudású, híres emberek

A vasárnapot mindenki a vendéglátó
családdal töltötte. A hétfõ megint tanulással kezdõdött: csoportokban verset írtunk a tengerrõl, majd elõ is adtuk
a közben megzenésített mûveket.

Délután meglátogattuk a Lyn folyó
torkolatánál fekvõ Lyntont és Lynmouth
falvakat. A két települést egy különleges felvonó köti össze, amely a
folyóból nyert vízzel mûködik, a felvonó
két kabinja alatt egy-egy hatalmas,
3000 liter víz befogadására alkalmas
tartály található.
Következõ nap Devon megye fõvárosát,
Exetert látogattuk meg. A város az Exe
folyó mellet épült, és katedrálisának az
építése a XII. században kezdõdött.
Már csak két napunk maradt hátra. Az
egyiken egy városismereti kvízjátékban
vettünk részt, ehhez a városlakókat kellett kérdezgetni vagy a helyi könyvtárban informálódni. Délután Clovelly
halászfaluba utaztunk. A falu olyan

hogyan nyilatkoztak a magyar
nyelvrõl:
Jakob Grimm meseíró, aki egyben az elsõ német tudományos
nyelvtan megalkotója is volt,
ezt mondta: „A magyar nyelv
logikus és tökéletes, felépítése
felülmúl minden nyelvet.“
Bernard Shaw angol drámaíró
így nyilatkozott: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig
tanulmányoztam a magyar
nyelvet, meggyõzõdésemmé
vált, ha a magyar nyelv lett
volna az anyanyelvem, az életmûvem sokkal tökéletesebb lett
volna. Egyszerûen azért, mert
ezen különös, õsi erõtõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi
különbségeket, az érzelmek
titkos rezdüléseit.“
Ove Berglund svéd orvos és
mûfordító szerint: „Ma már,
hogy van fogalmam a nyelv
struktúrájáról, az a véleményem, hogy a magyar nyelv az
emberi logika csúcsterméke.“

Dunai Julianna
angol nyelv- és irodalom tanár
okl. kertészmérnök

meredeken van a hegy lábánál, hogy
ma is csak gyalog vagy szamárháton
lehet megközelíteni. Az utolsó napon
a tanulás már háttérbe szorult, mindenki az „elõadására“ koncentrált. Négy-öt
fõs csoportokban egy saját, 4-5
perces jelenetet kellett elõadni.
A programokon és az órákon aktívan
résztvevõk oklevelet vehettek át a
tanároktól, akiknek a legnagyobb nehézséget a magyar diákok neveinek
helyes vagy azt megközelítõ kiejtése
jelentett.
Másnap búcsút intettünk a házigazdáinknak és Bideford-nak, és elindultunk Londonba. Gyalog bejártuk a
fõváros nevezetességeit: a Big Ben-t, a
Parlamentet, a Westminster székesegyházat, a Trafalgar teret, a Buckingham palotát, a Towert és a Tower hidat
is.
A repülõtér is tartogatott azonban még
meglepetéseket: a Ferihegyen tapasztaltakhoz képest sokkal szigorúbb
csomagellenõrzésen estünk át, még
a cipõjét is le kellett vennie mindenkinek!
A tíznapos program sikeréhez Szentendre Város Önkormányzata is hozzájárult, a közmûvelõdési alapból számos diák utazását segítette. A diákok a
napok elõre haladtával egyre bátrabban használták az évek alatt elsajátított nyelvtudásukat, sok újabb kifejezéssel gyarapították angol tudásukat.
Rábai Marianna
szervezõ
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Skanzeni szüret

fotók • Bardócz Ádám

A hagyományos õszi szüreti program ismét sok
látogatót vonzott a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba az elmúlt hétvégén. A mustés borkóstoláson túl az ilyenkor szokásban volt
házkörüli munkákkal is ismerkedhettek a koraõszi, ragyogó napsütésben sétálók a múzeum
hatalmas területén. Aki elfáradt a sok sétától,
akár a nemrég átadott, patinás vonat kényelmes
fülkéiben is folytathatta a kirándulást.
A programokat néptáncegyüttesek bemutatói,
népzenei együttesek koncertjei, szüreti felvonulás, gyerekeknek szóló színházi elõadások
tarkították.
Szeptember 30-ig érdekes kézmûves programok
várják hétvégenként az odalátogatókat a Szombati Szöszmötölésen és a Régimódi Vasárnapon.
Részletes programok: www.skanzen.hu
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Szüreti felvonulás
és mulatság

50 évvel ezelõtt hagyományõrzõ családok és iparosok
szervezésében Cweiber Feri bácsi irányításával került megrendezésre a képeken látható nagyszabású szüreti mulatság. A
Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság az akkori
elnök, Zsigmondi Éva vezetésével utoljára öt évvel ezelõtt
elevenítette fel ezt a szép hagyományt.
Ez évben az Ipartestülettel és a Dunaparti Mûvelõdési Házzal
közösen, Szentendre Város Önkormányzatának anyagi támogatásával szervezzük a szüreti felvonulást és mulatságot. A
menet az Orbán-kereszttõl indul szeptember 26-án, szombaton
15 órakor végig a Bogdányi utcán, a Duna-korzón, majd a
Dunaparti Mûvelõdési Ház elõtt folytatódik a mulatság és utcabál.

Fecskék
Kisasszonynapján, szeptember 8 án búcsúznak
a fecskék, de még nem repülnek el, s ha még
Szent Mihálykor is, szeptember 29-én is itt vannak, akkor hosszú õsz lesz – tartja a néphit. E
kedves madarak minden fajtájának száma
rohamosan csökken természetes környezetük
változása, valamint a rovarirtó szerek gondatlan használata miatt. Lassan eltûnnek Szentendre belvárosából is, manapság jobbára már
csak a tíz-tizenöt évvel ezelõtti üres fészkek
vannak, amíg a 700-1200 sárgömböcskébõl
tapasztott építmény el nem enyészik. Hazánkban a madár három faja ismeretes: a füsti
fecske (Hirundo rustica), a molnárfecske
(Delichon urbica) és a partifecske (Riparis
riparia).
A „fecske“ szó már a XIV. századból adatolható
a Jókai-kódexból, itt leírják, hogy Szent Ferenc
a fecskéknek prédikál… E madárkák magyar
neve hangutánzó szó, amely vagy õsi örökségünk a finnugor korból, vagy a magyar nyelv
önálló életében keletkezett. A szónak számos
rokon nyelvi megfelelõje van (zürjén, votják,
mordvin, finn), amelyek ezekben a nyelvekben
is hangutánzónak látszanak. A hangutánzó eredet a „fecseg“ igével lehet közös, amely ige
eredetileg a madarak csivitelését és a folyadékok, a sár freccsenését jeleníti meg. A „fe-

cseg“ pedig rokonságban van a „fecsérel, fecskend, fröccsen“ szavakkal. A madár neveként a
magyar nyelvjárások kutatói számos alakváltozatot jegyeznek: „föcske, föcsike, fücsike,
ficsike, fiske“ és így tovább.
Népünk mindig szerette ezt a madarat, amely
szívesen választotta fészkelõhelyéül például a
házak ereszaljait, az istállók gerendáit, nemritkán a nyitott ablakú vagy ajtajú lakásokba is

Tisztelettel meghívjuk városunk lakosságát rendezvényünkre.
Ezúton is kérünk mindenkit, aki tudná segíteni a lebonyolítást
alkalomhoz illõ ruhák, szõlõ, gyümölcs, bor, díszek stb. kölcsönzésével, jelentkezzen a 06-30-345-0313 telefonszámon
Szente Jánosnénál.
Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság

befészkeltek. Így azután tavaszi érkezését,
fészeképítését, rendkívül ügyes repülésének
módját, õszi elmenetelét egyaránt jól ismerték
még a városlakó eleink is. Ezt bizonyítja, hogy
se vége, se hossza a „fecské“-vel alkotott
szóösszetételeknek. Csak néhány példa ezekbõl: „fecskecérna, fecskefa, fecskefal; fecskefarkas, fecskefarklapolás, fecskefejû (kötél);
fecskefonál, fecskefû, fecskemák“.
Büky László

Szentendrei gasztro MUSTra fesztivállal csatlakoznak a szentendrei éttermek, kávéházak a szüreti felvonuláshoz és mulatsághoz. Az alábbi éttermekben várják különleges szüreti
menükkel a vendégeket:
Anonymus Étterem, Sörözõ és Galéria (Kucsera Ferenc u 2.) Art
Kávézó (Fõ tér 11), Bükkös Hotel (Bükköspart 16.), Café Dorothea
(Fõ tér 15.), Café Christine (Görög u 6.), Chez Nicolas Étterem
(Kígyó u 10.), Corner Étterem (Duna-korzó 4.), Gomba Kávézó
(Dunakorzó 7.) Elizabeth Étterem és Kávézó (Fõ tér 17.), Fantázia
Étterem (Duna-korzó 8.), Görögkancsó Étterem (Görög u. 1.),
Labirintus Étterem és Nemzeti Bormúzeum (Bogdányi u 10.),
Rab Raby Étterem (Kucsera Ferenc u 1/A.), Red Lion Pub (Szerb
u 4/B.), Régimódi Vendéglõ (Dumtsa Jenõ u. 2.), Rétesbolt
(Bercsényi utca 7.), Kereskedõház Café (Fõ tér 2.), Újmûvész
Étterem és Klub (Dumtsa Jenõ u. 7.) Update Cafe Restaurant
(Duna-korzó 12.), Walkway Café (Bogdányi u 15/2.).
A szüreti „gasztro MUSTra“ menüajánlatok megtekinthetõk a
www.szkit.hu honlapon
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Kontinuum címmel nyílt meg
szeptember negyedikén a Skanzen Galériában Deim Pál, Deim
Péter, Deim Tamás és Deim Balázs
közös kiállítása. A folytonosságot
jelentõ cím egyaránt utal nemcsak az egymást követõ mûvésznemzedékekre, de a tudás, az
ismeretek kontinuitására, és az
alkotások szemléleti módjában
fellelhetõ folytonosságra is.
A Deim-család régi szentendrei família
– mondta dr. Cseri Miklós fõigazgató,
aki elsõsorban azt hangsúlyozta, hogy
ilyen típusú tárlatra még nem került
sor a galériában. Nemcsak három generáció, hanem különbözõ mûvészeti
ágak bemutatkozására került most sor:
festészet, fotómûvészet, és építészeti
animáció együttesére. Sõt a zenemûvészet is jelen volt, hiszen Deim Sára
zongorajátéka – Bartók Béla: Ostinatójának szép elõadása – vezette fel a
kiállítást.

Farkas Ádám szobrászmûvész megnyitóbeszédében azt hangsúlyozta,
hogy a Deim-név hívó szó Szentendrén.
Állítását igazolta az a ritkán látott
hatalmas tömeg, aki erre a megnyitóra
eljött. A család feje, Deim Pál festõmûvész a mai magyar képzõmûvészet
igen jelentõs tagja – emelte ki Farkas
Ádám. Lokálpatriótaként mindenért
felelõsnek érzi magát, ami ebben a
városban történik. Legújabb, az elmúlt
három évben készült fekete-fehér festményeit állította ki a családi kiállításon. Ezeken az ismert absztrakt elemek jelennek meg. Deim Péter önmagát
szerényen fényképésznek nevezi a
katalógusban. A tárlaton szereplõ felvételei azonban fajsúlyos fotómûvészeti alkotások. A holland festészet
hatását mutató csendéletein, a vakolatvesztett tûzfalakat és az elegáns
Andrássy úti kariatidákat megmutató
realisztikus fotói mellett az elvont gondolatiságú, lírai Millet: Angelus parafrázis, valamint fotógrammok és fotómontázsok mutatják kisérletezõ kedvét. Deim Tamás alkotásaira – építõmérnök lévén – a racionalitás a jel-

Vetélkedõ

a Magyar Honvédség 160 éves
történetérõl
Kedves Középiskolás Fiatalok!

fotó • Rappai Zsuzsa

Kontinuum
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Ebben az évben emlékezünk Budavár
visszafoglalása 160. évfordulójára.
Ebbõl az alkalomból szellemi vetélkedõt
szervezünk az 1848/49-es szabadságharc történetébõl november 17-én
14 órakor a Helyõrségi Klubban
(HEMO, Dózsa György út 8.), amelyre 3
fõs csapatokat várunk.
A felkészítéshez ajánlott irodalom:
Hermann Róbert: 1848-1849
A szabadságharc hadtörténete (Koronás
Kiadó, Budapest 2001).
Jelentkezési határidõ október 31. A
legjobban szereplõ csapatok
értékes díjazásban részesülnek.

Farkas Ádám megnyitja a kiállítást

lemzõ. Építészeti struktúrákat ábrázoló animációi a bizonyitékai ennek az
állításnak. Deim Balázs fényképész, a
nagy tehetségû unoka fotóin egy még
elvontabb, egy valóságon túli világot
ábrázol: organikus szerkezeteket,
mechanikus formákat, architektúrákat.
Rappai Zsuzsa

fotó • Miser István

Helyesbítés
Lapunk 30. számában adtunk hírt arról,
hogy az önkormányzat az Egyházi,
Mûemléki Beruházási Alapból 500 ezer
Ft támogatást nyújt a zsidó temetõ
drótkerítésének vaskerítésre történõ
cseréjéhez. Ezt az összeget – a megjelenttel ellentétben – nem Kertész Péter
kapta temetõgondnok kapta, hanem a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. Kertész Péter a pályázat elkészítésében vett részt, az igényes
kivitelezés Kovács Endre kovácsmester
munkája.
A szerk.

Rajzpályázat
A Szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület Budavár visszafoglalása 160.
évfordulójának tiszteletére gyermekrajzpályázatot hirdet a szentendrei
általános és középiskolák tanulói
számára. Olyan pályamunkákat várunk,
amelyek kapcsolódnak a Magyar
Honvédség 160 éves történetéhez. A
pályázat három kategóriában kerül
meghirdetésre: 6-10 éves tanulók, 1114 éves tanulók és középiskolai tanulók
Az alkotásokat A/3 vagy A/4 méretekben kérjük elkészíteni.
A pályázók a pályamunkákat október
31-ig juttassák el a Helyõrségi
Klubba.
A legjobb pályamunkák készítõi értékes
díjazásban részesülnek.
A pályázatra benyújtott alkotásokat szakértõi zsûrizést követõen november 10én
16 órakor kiállítás keretében bemutatjuk a helyõrségi klubban.
Koncz János
a Szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke
Tel. 26-312-822, 505-042
TÁMOGATÓINK: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM,
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Aknay János Élõ múzsa – szentendrei színtér címû kiállítása
múlt héten szombaton nyílt
meg a MûvészetMalomban. A
malom udvarát zsúfolásig megtöltõ látogatókat a Szentendrei
Kulturális Kht. igazgatója,
Závodszky Zoltán köszöntötte
mint házigazda, majd dr. Dietz
Ferenc polgármester meleg
hangú szavai után Halász János, Debrecen alpolgármestere
szólalt fel. A festõmûvész munkásságát a hozzá több évtizedes barátsággal kötõdõ
Novotny Tihamér mûvészeti író
méltatta – beszédének szerkesztett változatát közöljük az
alábbiakban. A megnyitón közremûködött a Beethoven Trió
(Gyermán júlia, Richter Annamária, Négyessy Kata).

fotók • Miser István

Bár már jó néhány hosszabb
és rövidebb lélegzetû lírai írás
és szubjektív hangvételû tanulmány foglalkozott Aknay
János mûvészetének feltérképezésével, a nagylélegzetû, az
igazi, a tárgyilagos megközelítés, mondhatni a tudományos igényû összegzõ feldolgozás máig elmaradt… De
lehet-e, érdemes-e összegezni
mindazt, ami még ma is alakul,
fejlõdik, változik? Hiszen az
összegzés egyben (átmeneti)
lezárás is, a dolgok „megerõszakolt“ rendbe, rendszerbe
terelése… Ennek ellenére az
Aknay-jelenség napjainkra sok
szempontból nézve mégis
megfejhetõvé, rendszerezhetõvé vált és válik. Tudniillik a
szentendrei MûvészetMalomban, majd a debreceni MODEMben (2010. január – március)
megrendezésre kerülõ két kiséletmû kiállításnak és a hozzájuk kapcsolódó 412 oldalas
oeuvre-katalógus könyvnek
minden bizonnyal éppen az
lesz a legfõbb hozadéka, hogy
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Szentendrei ikonosztáz
Aknay-kiállítás a Malomban

Aknay János festõmûvész, Závodszky Zoltán igazgató, Halász János,
Debrecen alpolgármestere és dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere
a megnyitó elõtti pillanatokban

„maradéktalanul“ képesek
lesznek feltárni és megmutatni azokat az életmûben zajló
folyamatokat, motívumszületéseket és motívumvándorlásokat, amelyek ennek a körülbelül negyven éve tartó pályának a jellegzetességét adják.
Aknay János ugyanis rendkívül
termékeny alkotó, párhuzamos képsorozatokban gondolkodó, képvariációkban megújuló mûvész. Igen következetes, színes és változatos,
a tisztán elvont, az emble-

matikus és a figurális megjelenítés skáláján mozgó mûvészete két nagy témacsoport,
a városképek és az angyalok
vagy angyal- és emberikonok
köré rendezõdik és szervezõdik. Megjegyzendõ, hogy ez
idáig a két témacsoportot jobbára Szentendre inspirálta!
Tehát az élõ múzsa lakhelye,
otthona, szellemi forrása mindig is ez a szentendrei színtér
volt és valószínû lesz, bárhova is költözzön ideiglenesen,
bárhol is tartózkodjon át-

menetileg, akárhol is álmodjon-álmodozzon, fantáziáljon,
szerkesszen és konstruáljon
bármit is az alkotó…
Aknay János tehát az utóbbi
jó néhány évben már csak erre
a két nagy témára koncentrál.
Azzal a megszorítással vagy
inkább bõvítéssel, hogy angyalfigurái gyakran költöznek
ikon- vagy ikonszerû formákba, sõt, olykor a két szubsztancia személyes attribúciói (jelés jegysajátosságai) finoman
egymásba olvadnak. Tudniillik
ezek az angyalok, angyalikonok vagy emberbábu- és
ikonféleségek titokzatos életés lakóterükké, otthonukká
teszik a mûvész teremtett
világának másik végpontján
elhelyezkedõ, szigorú fogalmazású, puritán szerkezetességû, mégis lírai hangulatú,
puhán vagy feszesebben konstruktív szentendrei városrészleteit, hogy színes és megszentelt festményintarziákká,
sík-konstruktív költõi kulisszák néma csendtörténeteivé alakítsák azokat. A
metafizikus hangulatokat sem
nélkülözõ festményeinek helyszínei, lélekszínházának absztrakt és félabsztrakt angyal-

ikon szereplõi, megkomponált, dramatizált szimbólumtörténetei – bár egyugyanazon város szülöttei – elképesztõ képzeletgazdagságban variálódnak önálló képegészekké, alakulnak szürreáliasan villódzó, önkiírásos
öntörténetekké, a korán elhunyt családtagok, festõk és
barátok emlékmûveivé, s állnak össze már-már egy folytatásos képregénnyé…
Mert Aknay János valószínûleg létezésének minden pillanatában fest és dolgozik.
Agya és fantáziája, mint egy
örökmozgó, leállíthatatlanul
mûködik, akkor is, ha történetesen nincs ecset és festék
a kezében. Leány-, festõ- és
õr- vagy városvédõ angyalikonjainak, illetve szerkezetes
városkulisszáinak számát látva
egyszerûen az az érzésünk
támad, hogy nincs, nem is
volt, nem is lesz és nem is lehet
hiányzó elem ebben az idõk
során megalkotott és közösségivé avatott, szubjektív képi
Mengyelejev-táblázatban,
ebben a megszentelõdött,
szentendrei ikonosztázban…
Novotny Tihamér kurátor
AKNAY JÁNOS KIÁLLÍTÁSA
MEGTEKINTHETÕ OKTÓBER 18-IG,
NAPONTA 10-18 ÓRÁIG: BOGDÁNYI
U. 32, WWW.MUVESZETMALOM.HU.

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést vásárolok.
Tel. (26) 385-387.

KIADÓ LAKÁS

Kiadó 2 szobás, bútorozott, kertes ház.
Tel. 06-20-554-0293.

A Bükkös-patak közelében kétszobás
lakás kiadó. Tel. 06-20-939-3940.
Kiadó/eladó az angolházakban 1+ 2
félszobás lakás Tel. 06-30-586-1715.

ÁLLAT
Július végén elveszett kétéves, középtermetû, németjuhász szuka kutyánk.
(Panda névre hallgat, fekete-zsemle
színû, kék mûszálas nyakörvvel.) Megtalálójának 50 ezer Ft jutalmat fizetek.
Tel. 06-20-944-5905.

ÁLLÁS
Belvárosi üzletünkbe angolul társalgási szinten beszélõ hölgy munkatársat keresünk. Tel. 06-30-296-6962,
06-30-430-1063.
Munkatársakat keresek sofõr, eladó,
szórólapos munkakörbe. Állandó munka, jó kereset. Tel. 06-20-926-3353.
Szentendrei belvárosi üzletembe kozmetikust felveszek. Tel. 06-30-7403332.
A szentendrei Ford önkiszolgáló étterem keres megbízható, leinformálható fehér fekete mosogatót. Tel. 0620-450-3322.
Szentendre központjában lévõ ajándéküzletbe angolul jól beszélõ eladót
keresünk. Tel. 06-30-600-8165.
Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-2188854.
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ,
vállalkozói szemléletû értékesítõket kiemelkedõ kereseti lehetõséggel . Tel. 06-30-619-56-53, email: jablonszky.bea@dh.hu.

Leányfalun és Tahitótfalun berendezett üdülõ rezsivel együtt 50
ezer Ft-ért kiadók. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, a Hamvas Béla utcába
exkluzív, I. emeleti, 55 nm-es, berendezett lakás szép kilátással azonnal
kiadó: 55 ezer forint/hó+rezsi+2 havi
kaució. Tel. 06-20-233-3705, 15 óra
után.
A Püspökmajor-lakótelepen albérlet,
sürgõen kiadó 50 ezer Ft-ért. Tel. 0620-982-0680.
Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel kiadó, hosszabb
távra: 3 szoba, nappali, 2 fürdõszoba,
garázs. Tel. (26) 326-413, 06-20-3751596.
Pilisborosjenõn duplakomfortos, 4
szobás ház garázsokkal 100 ezer Ft-ért
kiadó vagy eladó. Tel. 06-20-5844221.
Kiadó lakás! A Püspökmajori-lakótelepen IV. emeleti, 41 nm-es, felújított lakás kiadó. Tel. 06-20-337-0384.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszú
távra kiadó 50 ezer forint+rezsiért. Tel.
06-20-314-9080.
Kertes családi ház hosszú távra kiadó
október 1-jétõl. Tel. 06-20-926-2879.
Széchenyi téren lakás azonnali költözéssel kiadó. Tel. 06-20-918-1825.

ÁLLÁST KERES

Rózsakerti lakótelep mellett teremgarázsban gépkocsi-beálló kiadó. Tel.
06-30-233-5531.

Gyermekvigyázást és takarítást vállal
óvópedagógiát tanuló fiatal nõ hétköznaponként. Tel. 06-20-886-8640.

Tahitótfalun új építésû, 40 nm-es kis
ház kiadó 55 ezer Ft/hó áron, alacsony
rezsiköltséggel. Tel. 06-70-311-5347.

Szentendrén, a Nyár utcában 75 nmes, 3 szobás lakás október 1-jétõl
kiadó. Tel. 06-30-487-8400.
Tahitótfalun újépítésû, 40 nm-es kis
ház kiadó: 55 ezer Ft/hó, alacsony
rezsiköltség. Tel. 06-70-311-5347.
Szentendrén, kertes házban lakrész
kiadó (szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba). Tel. 06-20-225-6023.

LAKÁS, INGATLAN
825 és 925 nm-es, Bükkös-parti, összközmûves telkek eladók: 40 ezer
Ft/nm. Tel. 06-20-928-4682.
Összkomfortos, 35 nm-es, 1,5
szobás, III. emeleti öröklakást
cserélnék hasonló I. emeletire,
értékegyeztetéssel. Tel. 06-70555 8404.
Minimum 30% beépíthetõségû, kisméretû építési telket keresek Szentendrén vagy Budakalászon. Tel. 0630-210-4080.
Építési telek eladó Szentendrén.
150 nöl-es, összközmûves, jogerõs
építési engedély van. Kérem,
magánszemélyek hívjanak! Tel.
06-70-943-5656.
Keresek 80-100 nm-es önálló családi
házat kisméretû telken Szentendrén
vagy Budakalászon. Tel. 06-30-2104080.
Szentendrén belvárosi, 1,5 szobás
lakás 12 millió Ft-ért eladó. Fõ téri,
60 nm-es, önkormányzati, 10 millió forint értékben cserélhetõ. Tel.
06-30-299-0376.
Leányfalun, egy kiváló lakóház
(nappali, 3 szoba) 180 nöl-es kertel 28 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
A Püspökmajor-lakótelepen 1,5 szobás, 41 nm-es, II. emeleti lakás 9 millió Ft irányáron eladó. Tel. 06-20-9871670.
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Szentendrén, 2 szobás társasházi
lakás saját gázcirkóval 14 millió
Ft-ért eladó. A ház kétszintes, a
lakás földszinti. Tel. 06-30-2990376.
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.
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.
Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

OKTATÁS
Matematikaoktatást, korrepetálást
vállalok. Tel. 06-20-454-6672.
Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelembõl, magyarból, mûvészettörténetbõl a belvárosban. Tel. 06-30540-5639.
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.

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.
Általános iskolások angol korrepetálását vállalom Szentendrén. Tel. 0670-543-8136.

SZOLGÁLTATÁS
Bontást vállalok. Tel. 06-20-4491267.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
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.
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.

Egyetemi tanár angoltanítást vállal
minden szinten. Tel. 06-70-531-8459.

ÜZLET

Oktatás – némettanítás, korrepetálástól nyelvvizsgára való felkészítésig.
Kérésére házhoz megyek. Tel. 06-30543-6769.

A Bogdányi utcában igazi szentendrei hangulatot árasztó, nagyméretû, galériás üzlet kiadó. Tel.
06-20-464-3193.

Gazdikeresõ
A szentendrei Emberélet
Alapítvány képzett önkéntesei
megkezdték mûködésüket a
térségben élõ daganatos betegek
ellátásában

SEGÍTÜNK:

 lelkisegély nyújtás
 Bach virág terápia
 életmód tanácsadás
 egyéni v. csoportterápia,
 betegápolási tanácsadás,
 egyénre szabott étrendi
tanácsadás
 sorstársi segítõ szolgálat
 betegápolási eszközök
beszerzése, kölcsönzése stb.

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink
díjmentesek!

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

OÁZIS INGATLANIRODA

GAZDÁJÁT KERESSÜK:
LUTRI fiatal kant Kossuth Lajos utcába fogta be a gyepmester, augusztus 24-én. Kedves és játékos

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT KERESSÜK:
MAYX 2 év körüli németjuhász keverék kannak. Mutatós, minden kutyával jól kijön. Gyerek mellé is adható. Szeretne egy jó családot, és hálából
õrizné a házát.
GUSZTI 2 év körüli terrier kan. Kedves, kertes házban és lakásban is
tartható. Egyedüli kutyaként ajánljuk.
A képen látható, Pinky nevû kutya lapunk Gazdikeresõ rovatán
keresztül kapott szuper, örökbefogadó családot.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

ÉN MÁR TALÁLTAM
GAZDIT!

(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
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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 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
16:45 HARRY POTTER
ÉS A FÉLVÉR HERCEG (154')
19:45 ROCKHAJÓ (130') kh.:16
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Elõadás

szeptember 16. szerda
18:00 VALKÛR (121') k.h.:12
20:00 OLY SOKÁIG
SZERETTELEK (117') k.h.:16
szeptember 17. csütörtök
18:00 SZINDBÁD (90') k.h.: 12
színes magyar filmdráma, 1971
20.00 HÖLGYSTAFÉTA
Vendégünk: Lévai Anikó,
(500 Ft-os támogatói hozzájárulást elfogadunk)

szeptember 18. péntek
18:00 JACK ÉS ROSE
BALLADÁJA (112') kh.: 16
színes feliratos amerikai filmdráma, 2005
20:30 AZ ÓRÁK (114') kh.: 16
Kisterem
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla sorozata
szeptember 13. vasárnap
16:00 LÉGY A HOLDON 3D (84') (Belépõjegy: 600 Ft)
17:30 JÉGKORSZAK 3. (94')
szeptember 19. szombat
19:15 ROCKHAJÓ
16:00 HANNAH MONTANA:
(130') kh.:16
A FILM (102')
18:00 KARAMELL (95') kh:12
szeptember 14. hétfõ
DVD színes feliratos francia18:00 VALKÛR (121') k.h.:12
libanoni romantikus vígjáték,
20:15 OLY SOKÁIG
2007 rendezõ: Nadine Labaki
SZERETTELEK (117') kh.:16
20:00 EGY GÉSA EMLÉKIRATAI
Doku7fõ/ Kisterem
(145') kh.: 12
19:00 ESZTER (18') színes
színes feliratos amerikai filmmagyar dokumentumfilm, 2007
dráma, 2005
rendezõ: Kovács Claudia
rendezõ: Rob Marshall
HÁROM NÕ ( 45')
színes magyar dokumentumfilm, szereplõ: Ziyi Zhang
2007 rendezõ: Szuchy Zsuzsanna
szeptember 20. vasárnap
SZEMBEN A MAFFIÁVAL (52')
színes magyar dokumentumfilm, 14:30 GRÉTI (EGY KUTYA
FELJEGYZÉSEI) (75') DVD
2007 rendezõ: Kármán Irén
16:45 HANNAH MONTANA:
A FILM (102')
szeptember 15. kedd
18:30 KARAMELL (95') kh:12
18:00 OLY SOKÁIG
DVD
SZERETTELEK (117') kh.:16
20:15 SZÍNES FÁTYOL (125')
20:15 VALKÛR (121') k.h.:12
kh.:12

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 19-20.

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága szeretettel vár
mindenkit szeptember 19-én, szombaton 16 órakor
a Pajor házban (Kossuth Lajos u. 5.) a Ferenczy
Múzeum új épülete felújítási terveinek bemutatásával
egybekötött rendezvényre
A teljes felújítás elõtti, szinte romos állapot bemutatásával a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága szeretné felhívni a figyelmet az ország és Pest megye területén található, a Pajor-házhoz
hasonlóan jobb sorsra érdemes épületekre.
A Ferenczy Múzeumnak jelenleg otthont adó Fõ téri ingatlan –
a volt szerb tanítóképzõ középiskola épülete – egyházi kárpótlás keretében visszakerült a Szerb Egyház tulajdonába, s
hamarosan használatba is kívánják venni. Az épületben 1972
óta a Ferenczy család gyûjteményén kívül raktárak, és a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságának teljes adminisztrációja
kaptak helyet. Az ingatlan átadása miatt Pest Megye Önkormányzatának a múzeumi funkciókat más épülettel kell kiváltania, a gyûjteményeket és az adminisztrációt más helyre kell
költöztetnie.
A volt Földhivatal épületét múzeumi szempontból kedvezõ
fekvése- és kiváló építészeti adottságai alapján választottuk ki.
A felújítási tervek készítésekor elsõdleges szempontunk volt,
hogy közönségbarát, a modern múzeumi elvárásoknak megfelelõ
kiállításokkal és új közösségi terekkel gazdagodjon a város, s
hogy a legkorszerûbb gépészeti megoldásokkal a várható
üzemeltetési költségeket minimalizáljuk.
Program
16 óra: Musical válogatás. Koncert a Magyar Állami Operaház
magánénekeseinek tolmácsolásában
17 óra: Köszöntõk, az épület bemutatása
17.30: Az épület emeleti termeiben a tervrajzokból és
látványtervekbõl rendezett kiállításon Szuromi Imre építész
vezetésével megismerhetik az épület új arculatát.

NÉPMÛVÉSZETEK HÁZA
Rákóczi u. 1.
Péntekenként 18 órakor
Hétközben:
• Megkezdõdik az Iskola Rendõre
program
• Emléktáblát avattak az Ábrányi-villán
• IKON-kiállítás a Polgármesteri
Galériában
• Nemzetközi gyakorlat a szentendrei
tûzoltóságon
• Aknay János kiállítása
a MûvészetMalomban
• Millenniumi ünnepség Visegrádon
• Interjú az új szentendrei káplánnal
• Autómentes nap – hamarosan
• Szüreti Sokadalom a Skanzenben
187 a Pest megyében élõk magazinja
Holló Együttes 6.
Biztonsági Zóna XIV/16.
Szivárvány Sztármagazin: Csere
László
A természet kirablása I. rész
Magyar zarándokok Spanyolországban
I. rész
Barlangrajztól az internetig 11.
A salgótarjáni sortûz
A TV Szentendre a C8-as csatornán, a
196.25-ös frekvencián látható! Adásainkat megnézhetik a www.tvszentendre.hu weboldalon is! A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szeptember 11. péntek 14 óra
NÉPVISELETÜNK BABÁKON
A 2009. évi pályázat
eredményhirdetése
A kiállítást megnyitja
és a díjakat átadja
Kovács Judit
mb. megyei múzeumigazgatóhelyettes
A megnyitót követõen a
Ferenczy Múzeum tabernájában
(Fõ tér 6.) a gyûjtemény
alapítójára, dr. Kovács Jánosné
Csuhrán Marikára emlékeznek,
majd Meny Tatyjana,
a kulturológia kandidátusa
Lakodalom az orosz népi
játékhagyományban címmel tart
vetítéssel kísért elõadást
(közremûködik Soproni András)
A Népmûvészetek Háza nyitva
tartása: hétfõ, kedd kivételével
10-tõl 14 óráig

Szeptember 11. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
SZENTENDRE HOMEOPATA KLUB
Napórásház, földszinti
elõadóterem
Duna-korzó
Szeptember 15. kedd 18 óra
A PIKKELYSÖMÖR KEZELÉSE
TERMÉSZETGYÓGYÁSZETI
MÓDSZEREKKEL
Dr. Gere Tibor orvos, reflexológus, természetgyógyász
elõadása

Kiállítás
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
Miháltz Pál festõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ december 31-ig
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla utca 8.
Szeptember 11. péntek 17 óra
VEREBÉLYI DIÁNA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 9-ig,
naponta 12 és 22 óra között
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
AKNAY JÁNOS FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthetõ október 18-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Szentendre, Bogdányi u. 51.
GENIUS LOCI
A Sensaria csoport kiállítása
Megtekinthetõ szeptember 27-ig
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
A MI SZENTENDRÉNK
Helytörténeti kiállítás városunk
1000 éves fennállása alkalmából
Megtekinthetõ szeptember 30-ig
POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városháza
IKON CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ szeptember 30-ig
a hivatal ügyfélfogadási
idejében
SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
KONTINUUM
Deim Pál, Deim Péter, Deim
Tamás Deim Balázs kiállítása
Megtekinthetõ október 25-ig,
hétfõ kivételével 9-tõl 17 óráig

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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NÍVÓ NYELVISKOLA

A CSIKUNG
EGÉSZSÉGKÖZPONT
ZHANG SHEN KÍNAI MESTER
VEZETÉSÉVEL ÕSZTÕL ISMÉT
CSIKUNG TANFOLYAMOT
INDÍT SZENTENDRÉN

Szentendre
Tanfolyamok 2009
ANGOL  NÉMET  OLASZ
FRANCIA  SPANYOL
OROSZ  HORVÁT
ROMÁN  FINN
TÖRÖK  ARAB  ÓGÖRÖG 
MAGYAR nyelvbõl

A 2 hónapos tanfolyam
kezdete: szeptember 21.

 Felnõttek, diákok és gyerekek részére
kiscsoportos, beszédközpontú tanfolyamok
reggel 8 órától délután 18 óráig
 Angol és német EURO, ECL, BME és ORIGÓ
nyelvvizsgákra felkészítõ tanfolyamok
 Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató, valamint
felvételire elõkészítõ tanfolyamok
 Fordítást vállalunk

(hétfõnként, 19.00 - 21.00 között)
 A csikung a hagyományos kínai
orvoslás része, mely a test energiaáramlásának harmonizálásával fejti
ki gyógyító, pozitív hatásait.
Kiegészíti a nyugati gyógyító
terápiákat, elõsegíti a nehezen
kezelhetõ betegségekbõl
a gyógyulást. Egészséges
embereknél fokozza a vitalitást,
jó közérzetet teremt fizikálisan és
mentálisan egyaránt.

Barcsay Jenõ Általános Iskola,
Kálvária út 18.
Bejelentkezés:

06/30-512-28-75

Tel.: (26) 301-237
06-30-319-96-34

További információ:

2000 Szentendre,
Kucsera Ferenc u. 7.
www.nivonyelviskola.hu

www.csikungkozpont.hu

Ki a legjobb? Ki? Ki? Ki?
Hajrá, hajrá Hungary! Így jellemezhetnénk a Magyar Nõi Softball
Válogatott hozzáállását a július végén megrendezett belgiumi
Európa-bajnokságon. A magyarországi klubokból – köztük a
Szentendre Baseball és Softball klubból két játékos – kiválasztott 14 lelkes fiatal lány és már gyakorló feleség, valamint a

Gondozási Központ
Szentendre
„Érted“ Városi Hajléktalanok
Menedékhelyén
pályázatot hirdet
SZOCIÁLIS MUNKÁS
munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ (heti 20 óra)
A munkakörbe tartozó
feladatok:
A szociális igazgatásról
és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. évi törvény által
nevesített éjjeli mendékhely
feladatainak ellátása.

három még lelkesebb edzõ: Gál Sándor szövetségi kapitány,
Boros Miklós és Papacsek Éva vágott neki a július 27-én kezdõdött
bajnokságnak. Olyan csapatokkal mérték össze tudásukat, mint
a házigazda belgák, a szomszédos szlovákok, valamint bulgárok, svédek, dánok és svájciak. Bár a hozzáállással nem volt
gond, a nehéz játszmák a tapasztaltabb, képzettebb ellenfelek
miatt a magyar leányzók mindössze a 10. helyen végeztek. De
rengeteg új élménnyel és tapasztalattal tértek haza, és kisebb
pihenõ után újra nekilátnak az edzéseknek, hogy a szeptemberben megrendezésre kerülõ bécsi Duna Kupán minél jobban szerepeljenek majd.
A softballról és az EB-rõl többet megtudhatsz az alábbi
honlapokon:
www.hungarysoftball.blog.hu
www.baseball.hu
www.baseballfan.hu
Ha Téged is érdekel ez a lenyûgözõ sport (kortól függetlenül)
jelentkezz most! A szentendrei klub elérhetõsége:
06-20-929-3346, simonyii@enternet.hu

A pályázat benyújtásának
határideje: szeptember 29.
A pályázattal kapcsolatosan
további
információ Kecskésné Sipos
Andrea intézményvezetõtõl,
a 06/26-311-964-es
telefonszámon kérhetõ.

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

KEZDÕ

HATHA JÓGA

SZEPTEMBER 14-TÕL
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.

(FOLYAMATOSAN
CSATLAKOZHATSZ)

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB
(HAMVAS BÉLA U. 6.)

TEL: (20) 981 9258

A Szentendrei Református Gimnázium felvételt hirdet
a 2010/2011-es tanévre
Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén diákok, akik jelenleg
az általános iskola 4., illetve 8. évfolyamára járnak,
és tanulmányaikat jövõre nyolcosztályos vagy négyosztályos
gimnáziumban, illetve nyelvi elõkészítõ
osztályban szeretnék folytatni.
Jelentkezési lapok a gimnázium portáján kaphatók
(Áprily tér 5.)
Beadási határidõ: 2009. december 5.
Részletes információ: Csikai Attiláné, (26) 302-595

A Szentendrei Református Gimnázium (Áprily tér 5., 302-595)
FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕ TANFOLYAMot hirdet a most
nyolcadik és negyedik osztályba járó általános iskolásoknak
matematikából és magyar nyelv és irodalomból
október 10-tõl, hetente szombat délelõttönként
A tanfolyam díja: 14 ezer Ft (32 óra)

