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Szentendre város
könyve
Írjunk bele!

fotó • Krizbo

Szentendre városa ebben az évben ünnepeli 1000 éves fennállásának évfordulóját. Augusztus 20-án a képviselõ-testület
megtartotta emlékülését, ezen a napon mutatták be a város
könyvét, melyet Vincze László papírmerítõ mester ajánlott fel a
városnak. A könyv célja, hogy Szentendre 1000. évében a
városlakók, az intézmények, az egyesület tagjai megörökítsék
magukat az utókornak. A könyv utolsó lapja 2009. december
31-én zárul.
A városkönyvbe a Polgármesteri Hivatal polgármesteri
titkárságának folyosóján lehet az aláírásokat beírni, ügyfélfogadási idõben. Várják az iskolai osztályokat, a civil egyesületeket, a magánszemélyeket – egyszóval minden szentendreit.

Bozsó Zsuzsa

Lehoczky Krisztina

Kákonyi Júlia

Az elmúlt héten nyílt meg az IKON-csoport kiállítása a Városháza Galériában Bozsó
Zsuzsa, Gyurkovics Gertrud, Kákonyi Júlia, Lehoczky Krisztina, Lukács János, Lukács
Tibor, Mátai Attila, Mezei Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk László, Rácz Zita, Ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika, Végvári Tamás és Vizúr János képzõmûvészek alkotásaiból. Miután címlapunk arcképcsarnoka véges, a mûvészek közül ötük arcmását tudjuk
közölni. A tárlat szeptember 30-ig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.

Fórum a Napórásházban
TUDJA, hogy tovább épül a Barackos út?
HALLOTTA, hogy játszótér épül Pismányban?
LÁTTA a 11-es utat elkerülõ út tervét?
MIT SZÓL a Sztelin tér tervéhez?

HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk
lapunk 8-9. oldalán

A kérdésekre választ kaphat
szeptember 25-én, pénteken 17-tõl 19 óráig
a Napórás Házban: Szentendre, Halász u. 1.,
a Duna-parton, a kishajóállomással szemben
Vendégeink: dr. Dragon Pál önkormányzati képviselõ,
Alföldiné Petényi Zsuzsa fõépítész
Jöjjön el, szeretettel várjuk!
Pismány Barátainak Egyesülete

Pirk László

Végvári Tamás

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik.
Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a
(26) 310 868
Minden szerdán
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. út
52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
Hétvégi ügyelet:
Szeptember 19-20.
Andrea P.
Szeptember 26.
Vasvári P. 8-16 óráig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gy.
Szeptember 27.
Vasvári P. 8-13 óráig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gy.
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443
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Egy lakossági fórum elé
„Nagyon fontos, hogy a testület tagjai a város, a kistérség
érdekeit szem elõtt tartva hozzák meg döntéseiket, ugyanis
bármilyen jószándékú kezdeményezés, ötlet csak akkor válhat kész tervvé, illetve csak
akkor tudjuk megvalósítani, ha
a kölcsönös bizalom és együttmûködés jegyében járunk el.
Ezért az egyik legfontosabb
feladat a „közös hang“ megtalálása, mind a testület tagjai, mind a lakosság és a
képviselõk között.“ (Dumsta
Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégia 55. o.)
Ismét lesz egy fórum a János
u. – György u. – Jobbágy u.
forgalmi rendjének változásáról. A környék lakossága és
az õket képviselõ Fülöp Zsolt
kérték a Városüzemeltetési
Bizottság határozatának felfüggesztését, mert az szerintük ellentétes a lakók érdekeivel és a városfejlesztési
stratégiában leírtakkal is.
Arról van szó, hogy a János
utcát egyirányúsítanák, és az
addig ott felfelé irányuló forgalmat ráterelnék a György
utcán keresztül a Jobbágy
utcára. Azzal mindenki egyetért, hogy a János utca forgalmát csökkenteni kell. Az
ennek érdekében kitalált forgalmirend változás azonban a
legtöbbek szemében átgondolatlan döntésnek tûnik.
Miért?!
1. A György utca és a Bükköspatak közé esõ terület a kertvárosi rész (védett terület!) és
az izbégi falusias környezet
jellegzetességeit
ötvözi,
melybõl következik, hogy itt
még a régi városszerkezet
dominál. A házak az utcafrontra épültek, az ajtók az utcára
nyílnak, nincsenek elõkertek.
Az utcára kilépõ lakosok biztonsága, valamint az épületek
állóképessége egyaránt veszélyben van.
2. A házak egy része a régi
izbégi építkezések nyomait
viseli magán: alap nélküli,
kõbõl épült házak. Az aszfaltozás után a Jobbágy utcai

szakaszon több épületen is
repedések jelentkeztek, az
ingatlanok fala szétszakadhat, a kövek elmozdulhatnak
egymásról, a falak megsüllyedhetnek. A jármûforgalom növekedése veszélyezteti
az itt álló ingatlanok állóképességét.
3. Az utcákon nincs járda. Az
aszfaltozás során felfestettek
egy fehér, járdát jelzõ vonalat,
amelyet több villanyoszlop
szakít meg, plusz a parkoló
autók, ezeket babakocsival,
biciklivel nem lehet kikerülni,
még gyalogosan is kihívás.
Tekintve, hogy a György utca
– Jobbágy utca eddig sok
iskolába menõ és hazatérõ
gyermek opcionális útvonala
volt a hazajutásban, most ez
a lehetõség is megszûnik.
4. A sarkon óvoda mûködik. A
gyerekek biztonságát nagyban veszélyezteti az átmenõ
forgalom, hiszen érkezéskor
és távozáskor kénytelenek a
járda nélküli úttestre kilépni.
A szülõk jellemzõen jármûvel
érkeznek a gyerekekért, ami
ezen idõpontokban „dugót“
alakít ki még most is. A
Jobbágy utca patak felé forduló szakaszáról való bekanyarodás veszélyes, mind gépjármûvel mind gyalogosan,
mivel a keresztezõdés beláthatatlan.
Ezért a fórum résztvevõit arra
buzdítjuk, hogy találjunk közösen más megoldást a János
utca forgalmának csökkentésére. A 11-es út és a Kálvária
csomópontjának mielõbbi kiszélesítése és korszerûsítése
ezt a problémát is orvosolhatná, melyre városunk már megnyerte az uniós forrást.
Gondoljuk át újra együtt!
Minden érintettet
várunk szeptember 21-én,
hétfõn 19 órakor
a Barcsay iskola
étkezõjében!
A György és a Jobbágy utcai
lakosok nevében
Nemesházi Beatrix

Mondja el
a véleményét!
Kedves Városlakó!
Sorozatunkban Önnek lehetõsége van heti kérdésünkkel
kapcsolatos észrevételeit
megtenni, elmondani véleményét, valamint javaslatot
tenni. Minden héten új kérdéssel keressük meg Önt.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünket támogatja,
és javaslataival hozzájárul
városunk minõségi fejlesztéséhez.
A kérdéseket minden héten
a Szentendre és Vidékében,
valamint Szentendre város
hivatalos honlapján (www.
szentendre.hu) olvashatja.
Levelét kizárólag elektronikus formában várjuk a kammerer @ph.szentendre.hu
e-mail címre névvel ellátva.
Elõzõ heti kérdések:
• Melyik a kedvenc helye
Szentendrén?

• Szentendrén 2009. a beruházások éve. Ön melyik
beruházást tartja a legfontosabbnak Szentendrén?
•Milyen típusú rendezvény
hiányzik Szentendrén?
• Milyen tájékoztatási formát
tartana szükségesnek Szentendrén?
• Milyen fejlesztést, programot javasolna Szentendre
nõbarát programjához?
• Ön szerint milyenek a Dunakanyar és a térség kerékpáros útjai?
• Ön mit szeret Szentendrében?
• Ön szerint hogyan lehetne
megszüntetni az illegális szemétlerakásokat?
• Honnan szerzi be a szentendrei információkat?
• Mi az, amit mindenképpen
megváltoztatna a városban?

A 38. hét kérdése:
• Ön szerint mit lehetne tenni
a hétvégi garázdaságok, rongálások megakadályozására?
Polgármesteri Hivatal

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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Nézzen körül!
A Szentendrei Rendõrkapitányság kérésére festették fel
szeptember elején, az iskolakezdés idõszakában a képen látható
sárga ábrákat és figyelemfelhívó mondatot a Római sánc köznél
lévõ gyalogos átkelõnél. A Pest Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság javaslatára megyénkben minden kapitányság területén felfestenek ilyen jeleket a legforgalmasabb átkelõhelyeknél. Gulyás Anita sajtóreferenstõl megtudtuk, hogy városunkban még két helyen – az izbégi iskola és a papírgyár elõtt
– figyelmeztetik majd ilyen módon a gyalogosokat a balesetveszélyre, mert a KRESZ alapján ugyan elõnyük van a zebrán, de a
gyakorlat azt mutatja, hogy az autósok egy része ezt nem tartja be, és remélhetõleg a sárga ábrák hatására körültekintõbben,
óvatosabban közlekednek majd a gyalogosok.
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Utcanév-táblák Szentendrén
Közel 400 db utcanévtábla került cserére vagy pótlásra
Szentendrén. Az utcanév-leltár elkészítése után a Polgármesteri
Hivatal munkatársai idén júliusban kihelyezték az új táblákat.
A pozitív lakossági visszajelzések tükrében folytatják a szükséges táblák kijavítását.

A polgármester

naplója

Szeptember 18. (péntek)
10.00 „Dunakanyar Aquavity Pilisi
tekerõ” program egyeztetése

Szeptember 19. (szombat)
17.00 Ferenczy Múzeum új
épületének bemutatása

Szeptember 20. (vasárnap)

Felhívás a lakosság részére

Közlekedési táblák
felülvizsgálata
Szentendre Város Önkormányzata a szeptember 14. és december 15. közötti idõszakban a belvárosban található közlekedési
táblák kapcsán felülvizsgálatot tart. Amennyiben Önök olyan
közlekedési táblát láttak, amelyet ellentmondásosnak tartanak
az adott helyszínen, vagy a táblán látható közlekedési elõírás
nem támasztja alá a KRESZ szabályait, kérjük, szíveskedjenek
írásban, fotóval illusztrálva jelezni az önkormányzat részére.
Az beküldött észrevételeket, javaslatokat a Közlekedési
Munkacsoport és a Városüzemeltetési Bizottság szakemberei
véleményezik forgalomszervezési, közlekedésbiztonsági szempontból.
A megalapozottnak tartott bejelentések között sorsolás útján
választjuk ki a nyertest, akinek ajándékát a 2009. évi decemberi közmeghallgatáson adja át dr. Dietz Ferenc polgármester.
Az észrevételeket csak a rajta szerepeltetett dátummal van
módunk elfogadni. Bejelentéseiket az önkormányzat zöld email
címére (kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu), valamint
postai úton dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak címezve (2000
Szentendre, Városház tér 3.) várjuk.

09.00 Lengyel emléknap
Leányfalun

Szeptember 21. (hétfõ)
08.30 Hivatali KET továbbképzés

Szeptember 22. (kedd)
08.30 Hivatali KET továbbképzés
10.00 Autómentes nap megnyitója
11.00 Hét önkormányzati szövetség együttes ülése
14.30 GVOP megbeszélés
16.00 Kötvényrõl megbeszélés

Szeptember 23. (szerda)
09.30 Pest megyei ügyészségek
köszöntése
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.00 Rendezési tervvel kapcsolatos egyeztetõ megbeszélés
16.00 Európai Fórum projekt vándorkiállításának megbeszélése

Szeptember 24. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
13.00 Országos Mûemlékvédelmi
Konferencia

Polgármesteri Hivatal

Akadálymentesítés
A Dobozi utcai CBA
élelmiszerbolt bejáratát múlt héten átalakították az EU-s elõírásoknak megfelelõen: az
ízlésesen megépített
rámpa lehetõvé teszi,
hogy mostantól a mozgáskorlátozottak
is
tudjanak az üzletben
vásárolni. Mint megtudtuk, jövõ hét végén
új, fotócellás bejárati
ajtót is felszerelnek az
üzletben.

Múlt héten történt
Szeptember 8.
• a Cházár András Többcélú Kistérségi Intézmény (Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tagintézmény) gyermekei körében
népszerûsítette a rendõrség városunkban az „Iskola rendõre“
címû programot
• felavatták az Ábrányi-villa emléktáblát Ábrányi Emil külföldre származott családja körében
• IKON-csoport kiállítás-megnyitója: a tárlat szeptember
30-ig tekinthetõ meg ügyfélfogadási idõben a Városháza
Galériában
Szeptember 10.
• képviselõ-testületi ülés – ezt megelõzõen a képviselõk
bejárták az izbégi sporttelepet
Szeptember 11.
• dr. Dietz Ferenc részt vett a Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács ülésén, ahol több fontos pályázati kérdésben is döntés született.
Polgármesteri Hivatal
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Forrás,
de hol?
Örömmel olvastam az újságban
a Püspökmajori forrás újjáéledésérõl. Hétvégén fel is mentünk a lakótelepre, hogy megkeressük. Kb. tíz ottlakót kérdeztünk meg a forrás hollétérõl,
ebbõl kilenc még nem hallott
róla, egy igen, de õ sem tudta,
hol lehet. Ha nem két kisgyerekkel lettünk volna, biztos
továbbkerestük volna, de így
nem mertünk nekivágni. Kérem, ha tehetik, írják meg a forráshoz vezetõ utat.
Magam és többi forráskeresõ
nevében tisztelettel:
Losonczy Borbála

Bükkös Party
ÕSZI PATAKPARTI NAGYTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit
Bükkös-parti rendezvényünkön
október 3-án, szombaton
(esõnap október 4.)
Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás.
Találkozás 9-kor a Mókus hídnál.
Eszközökrõl, konténerekrõl gondoskodunk.
Kérjük, hogy mindenki vegyen részt a takarításban,
legalább a háza elõtti partszakasz rendezésével!
11 órától Bükkös Party.
Családi nap a patakparti fajátszótéren:
aszfalt rajzkészítés, csángó népzene,
mesehallgatás, eszem-iszom
Közremûködik: Fuszulyka mesejátszó kör,
Sasvári testvérek, Deli Gabi rajztanárnõ
12 órakor a Bükkös Pályázat nyerteseinek
ünnepélyes díjátadás.
A díjakat átadják: dr.Pázmány Annamária
önkormányzati képviselõ
és Szamos László cukrászmester
A nap fõvédnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet: 06-20-967-6820,
Zakar Ágnes szervezõnél

Hol található
a Püspökmajor-forrás?
Válasz egy olvasónk
megtisztelõ érdeklõdésére
A legtöbb szentendrei várostérképen látható, hogy a Püspökmajor-lakótelep alatt fut a
Pomázi út. Miután végighaladunk családi házas, kertes
szakaszán, élesen balra, Pomáz felé kanyarodik. Közvetlenül a kanyar elõtt találunk
egy alig észrevehetõ kis hidat.
A híd alatt csordogál a forrás
vize. Mielõtt átmennénk a
hídon, jobbra megláthatjuk a
képen is bemutatott ösvényt,
amely a forráshoz vezet.
Egyelõre csak száraz idõben
járható.
Ha a forrás megkapja az ivóvíz
minõsítést, kis forrásavató ünnepséget rendezünk. A háború
elõtt a környék a szerb püspökség birtoka volt, ezért kapta a
Püspökmajor-forrás nevet.
Máté György
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A rendezvény támogatói:
Szentendre Város Önkormányzata,
Szamos Marcipán Cukrászda, VSZ ZRT,
Kósa Reneszánsz Mûvészbolt, Lukács Tibor képzõmûvész,
Nagy Sándor Képkeretezõ Mûhely-Mûvészbolt,
Kovács Endre kovácsmester,
Szûcs Sándor papírmolnár

Egészségünkre!
Pár napja Zakar Ágnes képviselõ asszony felkérésére sétáltam
egy kicsit a Bükkös-pataknál, és fotóztam egy kiadványhoz.
Úgyis rég fényképeztem – szóval volt is kedvem a dologhoz.
Készültek kellemes képek a Bükkös védelmére kiadott szóróanyag illusztrációjához: szép nagy fák a szép kis patak mentén
és hasonlók. A patakban gyerekek játszottak éppen, köveket
dobáltak a vízbe, a homokvárukhoz vitték a „Bükköst“ kis piros
vödrökkel. Idilli kép lett volna, ha nem rémlik fel bennem a pár
héttel korábbi patakszennyezés körüli botrány. Egy ismeretlen,
lelketlen elkövetõ vegyszert öntött a patakba, ezzel kiirtva a
halállományt a Mókus hídtól a Dunáig. Elgondolkodtam, hogy
vajon az az anyag, ami ennyi halat kinyírt, milyen hatással
lehet a vízben játszó gyerekekre? Jót tesz-e nekik, amikor vizes
kezükkel fagylaltot esznek, majd lenyalogatják az ujjaikról a
rácseppent vaníliát vagy csokit? Lehet, hogy a szennyezõ
ismeretlen erre volt kíváncsi? Eljátszott a gondolattal, hogy
vajh' a halakat elpusztító vegyszer mit csinál a gyerekekkel?
Értem én, hogy az illetõt nem töltötte el bûntudat , mikor
megérezte a döglötthal-szagot, de azért remélem, a lelkiismerete csak megszólalna, ha a szemetétõl beteg gyerekek
rohangálnának Szentendrén.
Ezúton kívánom megszólítani a tettest, hogy legyen már annyira gerinces, hogy kiáll a nyilvánosság elé és vállalja a felelõsséget. Közösen megihatnánk egy pohár friss klórral fûszerezett Bükkös-vizet, ha már – hála neki – tiszta vizet nem
tudunk önteni a pohárba.
Fotók és szöveg: Krizbó
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Iskolakezdés Biztonságos böngészés az interneten
– már Szentendrén is
MÁSképp A 2009. szeptemberi tanévtõl
kezdõdõen a szentendrei önkormányzati iskolákban is
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.
-b-

Tûzoltósági
hírek
Mozgalmas hetet zártak
a szentendrei tûzoltók
• Tahitótfalu határában két
személygépkocsi ütközött, itt
egy sérült volt, õt a mentõk
kórházba szállították.
• Surányban egy gázpalack
robbant fel, a tulajdonos szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett.
• A 11-es úton a Sztaravodai
útkeresztezõdésnél három
személygépkocsi ütközött:
egy könnyebb sérült volt, õt a
mentõk kórházba szállították.
• Budakalászon vasárnap hajnaban négy fiatal szenvedett
balesetet, mikor a Budakalászt
Szentendrével összekötõ úton
eddig ismeretlen okból átsodródtak a szembejövõ sávba,
majd felborultak és egy beton

biztonságosan internetezhetnek a diákok. A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában megfogalmazott céljának tekinti, hogy az ifjúság számára magas színvonalú oktatást biztosítson, a XXI. század kihívásainak megfelelõen. Ehhez
nélkülözhetetlen az informatikai oktatás magas színvonala is.

ÉRTESÍTÉS
szolgáltatás-kiesésrõl
Tisztelt Elõfizetõnk!

Az internet szabad felhasználásával
egy idõben megjelentek az internetes
gyermekpornográfiák, chat-en gyermekekkel csevegõ pedofilek, online
drog-dílerek. Mivel a gyermekek önállóan igazodnak el a világhálón, és
barangolnak a weboldalak között, hozzáférnek szinte minden tartalomhoz.
A gyermekek nagy többsége napi több
órát tölt a számítógép elõtt, és
szabadon, felügyelet nélkül internetezik, játszik, chatel.
A most Szentendrén is bevezetésre
kerülõ „Biztonságos Böngészés Program“ a szülõk, tanárok, a fejlesztõk, a civil szervezetek és az
oktatási tárca összefogását szorgalmazza. A program célja, hogy:
• felhívja a figyelmet arra, hogy az internet nélkülözhetetlen eszköze a tudás megszerzésének,
de gyermekeink lelki egészségére is oda kell figyelnie mindenkinek,
• felhívja a nyilvánosság figyelmét a probléma fontosságára,
• képviselje a döntéshozók, az oktatási és informatikai szakemberek, a szülõk felé, hogy gyermekeink lelki egészségének védelme érdekében csak közös fellépéssel lehetünk eredményesek,
• konkrét ajánlásokkal, javaslatokkal, valamint eszközökkel és technikákkal (pl. szûrõ szoftverek)
is segítse a fiatalkorúakat, szüleiket és tanáraikat annak érdekében, hogy biztonságosan tudják
használni az internetet.
A program keretében – az ORFK és a BRFK bûnmegelõzési szakembereinek közremûködésével –
ajánlás készült a gyermekeknek és szüleiknek a biztonságos internetezés szabályairól, és a programban résztvevõ iskolák már egy teljesen új, magyar fejlesztésû szûrõszoftvert használnak.
A „Biztonságos Böngészés Program“ minden részlete elérhetõ a www.biztonsagosbongeszes.org
oldalon. A Program Európai Uniós támogatás jóvoltából ingyenesen biztosítja a szoftvert, így az
önkormányzat fenntartásában mûködõ iskolákban, óvodákban és egyéb intézményekben
(könyvtár) a szûrõprogram használata nem jelent kiadást. A szülõk információkat az iskolákban
megtartott szülõi értekezleteken kapnak.
Biztonságos internet-használatot kívánunk minden felhasználónak!
Polgármesteri Hivatal

villanyoszlopnak ütköztek. Az
ütközés következtében a villanyoszlop kettétört. Az autó
utasait kórházba szállították.Itt a mûszaki mentést a
szentendrei és pomázi tûzoltók együtt végezték.

Hétfõ reggeli torlódás
a 11-esen
Két személygépkocsi és egy
munkagép ütközött hétfõ
reggel a 11-es úton Szentendrén, a volt PEVDI elõtt.A

Szentendre irányába a külsõ
sávban haladó munkagépnek
eddig ismeretlen okból nekiütközött a belsõ sávban haladó Nissan Micra típusú személygépkocsi. Az ütközés következtében a Nissan megpördült és a bal hátsó lökhárítójával a szemközti sávban
érkezõ BMW baloldalának ütközött. A balesetben a Nissan
vezetõje és utasa megsérült,
õket a mentõk kórházba szállították. A mûszaki mentést a
szentendrei tûzoltók végezték. A helyszínelés idejére csak
egy sávon tudott haladni a forgalom, ez jelentõs fennakadást okozott Budapest
irányába haladóknak.
Szöveg/fotó:
Weszelits András
helyettes szóvivõ Szentendre
Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága
06-20-227- 6343,
weszelits@tuzendre.hu

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,
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.

Helyesbítés
Lapunk múlt heti számában
A bátrak lelkesítésére címû
cikkünkben elírtuk a Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ
Bázisa parancsnokának rangfokozatát: helyesen dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy.
Elnézést kérünk a hibáért.
A szerk.
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Szüreti felvonulás szeptember 26-án
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság az Ipartestülettel és a Dunaparti Mûvelõdési
Házzal közösen, Szentendre Város Önkormányzatának anyagi támogatásával szüreti felvonulást és mulatságot szervez. 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.
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
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy kastély és névadójának rövid krónikája
Újra eladó az Ábrányi-kastély
zentendre az elmúlt háromszáz év alatt, több
építési-városrendezési
hullámon keresztül nyerte el
mai formáját. Nevezetesebb
épületeinek áttekintésével
valójában az Ábrányi-kastély
várostörténeti szerepét, jelentõségét szeretném kicsit körbejárni, emlékezetbe idézni.

S

NEVEZETES HÁZAK, HÍRES
ÉPÜLETEK
A mai belvárost meghatározó
épületek jelentõs része a 18.
századi barokk városépítés
során keletkezett, a Fõ tér és
környékének kereskedõházai,
a régi városháza, a szerb tanítóképzõ (Ferenczy Múzeum),
a szerb plébánia és paplak a
Hunyadi utcában, a hat szerb
ortodox templom (Belgrád
székesegyház, Blagovesztenszka vagy Görög templom a Fõ
téren, Csiprovacska – most
Péter-Pál templom, Opovacska
– most református templom,
Pozsarevacska a Bükkös-patak
mentén, Preobrazsenszka a
Szamárhegy tövében. Kissé
távolabb fekszik az eredetileg
ugyancsak szerb ortodox izbégi templom. A barokk századában nyerte el mai alakját
a középkori plébániatemplom is.
A városképet meghatározó
második építési hullám a 19.
század második felére esik. A
„villa“, „kastély“, „kúria“ megjelöléssel illetett, tetszetõs
építmények többsége, melyek
már nem valamilyen foglalkozáshoz kötõdtek (mint a 18.
századi kereskedõ- és szõlõsgazda-házak), hanem tehetõs,
többnyire fõvárosi értelmiségiek, vállalkozók pihenését,
üdülését, vadász-szenvedélyét szolgálták, ezekben az
évtizedekben épültek. Csak
néhány példát említenék: a
Bárczy család nyaralója és
vadászkastélya, a késõbbi
szanatórium, majd mûvésztelep; a Hauszman kastély az
Anna-völgyben; az Ábrányi
kastély; két családi villa a
Szentlászlói úton: Négler Nándor német vaskereskedõ nyaralója és Koubek Ferenc cseh
származású cipészmester szolid családi rezidenciája; a Veresmarty-villa (zeneiskola); a
Kálváriadomb alján álló emeletes épület, a mostani Egész-

ségház; a Római kõtár felett
csonkán magasodó Waczekvilla. Az 1880/1890-es évektõl Budapest és Szentendre
között rendszeressé váló hajóés vonatközlekedésnek köszönhetõen egyre többen keresték fel Szentendrét ingatlanvásárlási és építkezési
szándékkal. Egy 1903-as helyi
sajtóhír és korabeli képeslap
tanúsága szerint a hajdani
híres bort termõ szõlõtõkék
helyén a pismányi hegyoldalban már tizenhárom csinos
villa jelezte egy új korszak
beköszöntését.
A huszadik század elsõ felében, különösen a húszas-harmincas években létesült a ma
is fennálló iskolák többsége (a
templomdombi, a „Bajcsy“ új
szárnya, a Rákóczi úti, az izbégi), több középület (csendõrség, polgármesteri hivatal
bõvítése, járásbíróság), a
szerb püspöki palota stb.
A két világháború között megváltozott városképbe jelentõs
beavatkozás csak a hatvanas
évek végétõl kezdõdõen, zömmel a hetvenes-nyolcvanas
években történt. Ez az idõszak
alkotja a negyedik építési periódust. Egymás után nõttek ki
a földbõl a lakótelepek, ekkor
épült a várost kettészelõ 11es autóút, a posta, a megyei
mûvelõdési ház és bõvült
megyeivé a Ferenczy Múzeum,
teljesen átépült az egyik, és
újonnan felépült a másik
mûvésztelep stb.
A HETEDIK TULAJDONOS,
ÁBRÁNYI EMIL
Szentendre háromszáz év alatt
létesült és napjainkig megmaradt magánépületei között
elõkelõ helyet vívott ki magának a helyiek által mind a mai
napig számon tartott, egykori Ábrányi-kastély.
Korának egyik legünnepeltebb
költõvezére, újságíró és országgyûlési képviselõ, a Kisfaludy Társaság és a Petõfi
Társaság tagja, Ábrányi Emil
és felesége Wein Margit operaénekes 1905 õszén vásárolták
meg a város Leányfalu felé esõ
végén álló impozáns villát a
hozzá tartozó, bõ háromholdas parkkal. Õk voltak a
kastély hetedik tulajdonosai.
Szentendrén 1886-ban vezették be a helyi telekkönyvezést,

amikor is korábbi és eredeti
iratok alapján – melyek idõközben sajnos elvesztek – bejegyezték az ingatlant, tehát
ekkor már állt a kastély, de

A városháza épületére kitûzték
a fekete lobogót, s az egész
képviselõ-testület elkísérte
utolsó útjára a Kerepesi úti
temetõben.

Az Ábrányi-villa egy régi képeslapon

építtetõje és építésének ideje
mindmáig ismeretlen.
Ábrányiékat egy kapcsolati
szál hozta Szentendrére. A
város szülötte, a külföldön is
híres operaénekes, Stéger Ferenc jó barátságban volt Ábrányi Kornél zeneszerzõvel,
Ábrányi Emil édesapjával.
Ábrányi nemcsak lakosa volt
tizenhat éven keresztül a
városnak, hanem a szó legmodernebb értelmében felelõs
polgára. Városi képviselõként
tevékenyen részt vett a helyi
közélet alakításában, jobbításában. Az 1913-ban megalakult Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület elnökeként
is erõsen szorgalmazta a villanyvilágítás bevezetését.
Népszerûségének, közszereplésének elismertségét jól
példázza, hogy Szentendre
legendás
polgármestere,
Dumtsa Jenõ mellett õ volt a
város második polgára, akirõl
még életében (1913) utcát
neveztek el.
Ábrányi tisztában volt azzal,
hogy mint országosan ismert
személyiség, sokat tehet a
városért. Egy 1919-ben a
szentendrei direktóriumhoz
címzett levelében meg is
fogalmazta, hogy szeretné, ha
a szentendreiek büszkék lennének arra, hogy ezt a várost
választotta – ahogy õ fogalmazott – „öregsége utolsó
menhelyévé“.
1920. május 20-án a hajóállomásra sietve érte a halál.

A NYOLCADIK TULAJDONOS,
DR. GOLDBERGER LEÓ
Ábrányi Szentendrén eltöltött
éveirõl meglehetõsen sokat
tudunk. Ugyanezt dr. Goldberger Leóról, az óbudai textilgyár tulajdonos vezérigazgatójáról, a kastély nyolcadik
tulajdonosáról már nem mondhatjuk el, annak ellenére sem,
hogy õ huszonnégy éven
keresztül, egészen a második
világháború végéig mondhatta magáénak a birtokot.
Goldberger a húszas-harmincas években meghatározó
országos gazdasági intézmények és egyesületek egész
sorában töltött be vezetõ
tisztséget, s 1935-tõl a felsõháznak is tagja volt. Miután
családját a zsidóüldözések elõl
Portugáliába menekítette, õ
maga önként csatlakozott a
deportáltakhoz. Hatvanhét
éves korában a mauthauseni
koncentrációs táborban lelte
halálát, 1945-ben. Egy másik
forrás szerint kiszabadult
ugyan a táborból, de nem
sokkal ezután éhen halt.
VOLT EGYSZER
EGY SZÜLÕOTTHON
Az Ábrányi kastély háború
utáni története 1955-tel
kezdõdik. Ebben az évben nyitotta meg ódon kapuját, fennállása óta elsõ ízben közcélokra, városi és járási szülõotthonként. Tudja-e valaki, hogy
negyven év alatt hány csecsemõ születési anyakönyvi

kivonatába jegyezték be:
„született Szentendrén“.
A rendszerváltás 1995-ben a
szentendrei szülõotthont is
felszippantotta, bedarálta,
annak ellenére, hogy nem
sokkal elõtte alaposan felújították, s igen sok érv szólt
fennmaradása mellett. Ezután
évekig üresen, fûtetlenül állt,
a kórtermekben matracok nélkül árválkodó kórházi ágyakkal, a mûtõkben pókhálósodó,
ott hagyott vizsgáló-asztalokkal, üres inkubátorokkal.
Ebben az állapotában, 1998.
január 28-án, egy sötét és
hideg szerdai napon, délután
5 órakor, mintegy ezer ember
testével és lelkesedésével
melegítette fel az egykori szalonból és lakószobákból lett
kórtermeket, mûtõket és
folyosókat. A „Mûvészet inkubátorban“ címû, mindössze
háromórás demonstratív kiállítás százötven élõ és elhunyt
szentendrei festõ és szobrász
kiállított mûveivel emlékezett
meg a Szentendrei Festõk
Társasága megalapításának
70. évfordulójáról. A kiállítás
másik célja, hogy a város ne
adja el, hanem fordítsa közcélra pótolhatatlan ingatlanát,
süket fülekre talált.
KILENCEDIK TULAJDONOS:
LAKI PÉTER
Az Ábrányi villát a város 2002ben eladta Laki Péter vállalkozónak. Ábrányi nagy szellemi örökséget hagyott maga
után. Laki példásan felújította, nagyrészt eredetiségében
megõrizte az épületet. Ha már
eladódott a kastély, legalább
megõrizte eredeti hangulatát,
atmoszféráját.
TIZEDIK TULAJDONOS:
AKI LETESZ EGYMILLIÁRD
KÉTSZÁZMILLIÓT
A napokban az interneten bolyongtam. Véletlenül találkoztam össze az eladásra kínált
ingatlan hirdetésével. Összeszorult a gyomrom. Vajon kinek
fog ennyit megérni? Vajon
fogja-e tudni, érteni és
tiszteletben tartani „a tizedik“,
hogy ennek az ingatlannak
igazi értéke négyszögölre és
négyzetméterre vetített egységárral, mûszaki paraméterekkel, luxus komforttal nem fejezhetõ ki, nem mondható el?
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.: 06/26/312-980 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Egy ezeréves oklevél nyomában VI.
Szentendre, mint fõesperesi székhely
zent István 1009. évi rendelkezése után sokáig
nincs adatunk arról, hogy
a veszprémi püspökség hogyan
„hasznosította“ a birtokába
került településeket. Például
nem tudjuk, hogy az egyházmegye mikor szervezte meg alközpontjait, a fõesperességeket. István király ugyanis az
egyházmegyék megalapításával egyúttal kötelességükké
tette a keresztény hit elterjesztését országában. Ehhez a
földrajzilag hatalmas kiterjedésû veszprémi egyházmegyének is mielõbb létre kellett
hoznia az egyházszervezet
következõ lépcsõfokát, a fõesperességeket. Ezek elõljárói,
a mûvelt, külföldi (német és
itáliai) egyetemeken tanult, az
egyházi elõírásokat jól ismerõ
fõesperesek segítették és ellenõrizték a köznéppel közvetlenül
érintkezõ falusi papok, a plébánosok munkáját.

S

NEHÉZ TÉRÍTÉS
A térítés, a megkeresztelés,
mint egyszeri aktus ugyanis
csak a dolog könnyebbik és
gyorsabbik része volt. Erre –
egy évszázaddal késõbb – így

emlékezik vissza a Gellért-legenda írója: Gellérthez „özönlöttek a nemesek és a nemtelenek, a gazdagok és a szegények, azt kívánva tõle, hogy
az isteni Szentháromság nevében keresztelje meg õket. Ezeket úgy fogadta, mintha a saját
fiai lennének, asztalához is
meghívta õket. A király állította ispánok is sokakat odahoztak, akik aztán Keresztelõ Szent
János monostorában megkeresztelkedtek. A rengeteg nép
ott ácsorgott még a temetõkert
kapujában is, magukkal hozván
ennivalójukat, s azoknak, akik
keresztelték õket nem volt nyugodalmuk csak éjszaka. Roppant erõpróbának voltak kitéve, de Krisztus nevéért, akinek
dolgában helytállni törekedtek,
zokszó nélkül, s szíves örömest
elviselték ezt a fáradságot.
Azoknak pedig, akik már megkeresztelkedtek, a püspök Isten
igéjét hirdette lankadatlanul.“
Az idealizált leírással ellentétben a keresztény gondolkodást és életvitelt, az egyház
tanításait, a kialakuló feudális
társadalmi rendet a pogány
magyarság nehezen fogadta
el. Bizonyság erre a két na-

gyobb XI. századi pogánylázadás. Az elsõ Orseolo Péter
második uralkodása alatt
1046-ban tört ki. A felkelõk
több templomot felgyújtottak
és sok papot megöltek, köztük
Gellért püspököt is. Tizenöt
évvel késõbb, 1061-ben I. Béla
Székesfehérvárra törvénynapot hirdetett. Minden faluból
két embert hívtak meg rá.
(Gondolom, Szentendrérõl is).
Sok hívatlan, pogány érzelmû
ember is összesereglett. A
kereszténység felszámolását
követelték a királytól. Béla a
zendülést három nap múlva
leverte. A történtekre a XIV.
század közepén keletkezett
Képes Krónika így emlékezik:
„A király Hungária-szerte kikiáltókat küldött, hogy minden
faluból két-két ékesen szóló
öreget hívjanak a királyi tanácsba… nemcsak azok jöttek
Albába a királyhoz, akiket hívtak, hanem minden paraszt és
szolga, valamint Hungária
egész köznépe. A király, a püspökök és az összes fõemberek
megijedtek, hogy esetleg rájuk
törnek. A nép elõljárókat választott magának, faemelvényeket készített nekik, hogy az
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emberek láthassák és hallhassák õket. Az elõljárók követeket
küldtek a királyhoz és a fõemberekhez mondván: „engedd
meg, hogy atyáink szokása
szerint pogány módra éljünk,
hogy megkövezzük a püspököket, kibelezzük a papokat,
összetörjük a harangokat.
A király háromnapi haladékot
kért. Ezalatt a nép elõljárói a
magas emelvényen üldögélve
ocsmány dalokat énekeltek a
hit ellen, a nép éljenezve helyeselt. Harmadnapon a király
parancsára katonák rohantak
rájuk, néhányukat megölték,
vezetõiket az emelvényrõl
letaszítva eltiporták, a többieket keményen megkorbácsolták és nagy nehezen lecsillapították a lázadást. Miután
Szent István király Krisztus
hitére térítette Hungáriát, az
még kétszer tért vissza a
pogánysághoz.“
Tehát – véleményem szerint –
az egyházszervezet mielõbbi
továbbépítését a XI. század
elején-közepén kialakult társadalmi viszonyok tették sürgetõvé. Még akkor is kijelenthetõ ez, ha minderre nincsenek írásos bizonyítékaink.
A papság szigorú királyi törvényekkel támogatott tevékenysége végül eredményessé
vált. A XI. század végére a
magyarság túlnyomó többsége
lelkében már keresztény és
mindennapjaiban az egyház
elõírásai szerint él. Széles körben elterjed István király, Imre
herceg és Gellért püspök,
valamint két bencés szerzetes,
András és Benedek kultusza.
Õket, László király kezdeményezésére, 1083 körül szentté
is avatják. Ez a szentendreiek
körében is ismert lehetett.

UDVARHÁZ
A DUNA MENTÉN
Az okleveles adatok hiányának
tulajdonképpen egyszerû a magyarázata. A XI. század elejénközepén még ritkán készültek
oklevelek. Feltehetõen a fõesperességek megalakítása sem
járt oklevéladással. A királyi
oklevelek száma is csak a XI.
század végén Szent László és
Könyves Kálmán uralkodása
idején kezd gyarapodni. A XII.
században viszont már gyakorivá válnak a királyi pecséttel
ellátott magánoklevelek is.
Szent István 1009. évi oklevelét követõen pontosan 137
esztendõ múlva, 1146-ban találkozunk egy ilyen magánoklevéllel – egy végrendelettel –, amelyben elõször értesülünk arról, hogy a veszprémi
püspökségnek udvarháza van
a Duna menti Sanctus Andreasban, azaz Szentendrén.
Az udvarház nyilvánvalóan
maga a fõesperesi székhely.
Alapítási évét kissé önkényesen 1009-nek véve megállapítható, hogy pontosan 316
évig mûködött mint egyházmegyei körzetközpont. 1323ban ugyanis Szentendre a
visegrádi királyi udvar fennhatósága alá került, és János
fõesperest Budára helyezték.
Sanctus Andreas, vagyis
Szentendre nevének viszonylag kései okleveles megjelenése nem egyedi eset. A
veszprémi érseki levéltáros,
Karlinszky Balázs és a Pest
Megyei Könyvtár jóvoltából
lehetõségem volt utána nézni,
hogy a veszprémi püspökség
egy másik fõesperességének,
Segesdnek a neve csak 17 évvel
késõbb, egy 1193-as oklevélben fordul elõ elõször.
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Vegye kézbe, járja körbe!
Az 1000 éves Szentendre üvegvitrinekben
és színes óriás kockákon
rdekes, ötletes és látványos kamarakiállítással
fogadta a Pest Megyei
Könyvtár augusztus végén,
szokásos nyári „szabadsága“
után látogatóit, olvasóit.
A folyóirat olvasósarok és a
könyvkölcsönzõ között, mintegy köszöntve a belépõt, a
nyolc üvegvitrinben kiállított
könyvek az 1000 éves Szentendre történetérõl, nevezetességeirõl mesélnek. A félkörívben elhelyezett, körbejárható tárolók mindegyike
egy-egy témát vagy korszakot
mutat be. Az elsõ négy vitrinben olyan kiadványok láthatók
– mindegyik a könyvtár saját
állományából származik –,
amelyek a római kortól kezdõdõen a város történetének
fontos és ismert periódusairól,
eseményeirõl szólnak. A másik
négy vitrin a Szentendre 2021. századi életét markánsan
meghatározó két terület: a
képzõmûvészeti-kulturális
élet és a turizmus éttekintését
vette célba. A történeti tárgyú vitrinekben megtekinthetõ például a város 1795-bõl
származó pecsétjének, középkori címerének reprodukciója.
A könyvtár saját kiadásában
megjelent helytörténeti kiadványok is természetesen ott
sorakoznak egymás mellett.
Pethõ Németh Erika Szentendrei utcanevek címû munkáját egy eredeti, régi fém
házszámtábla egészíti ki. S a
nyitott könyvek lapjait, hogy
össze ne csukódjanak, szép

É

EGY BESZÉDES
VÉGRENDELET
Szentendrén az egyik belvárosi utca a Fulco deák nevet
viseli. Jelentõs várostörténeti
dátum fûzõdik a névhez.
Fulco – vélhetõleg német földrõl – 1100 körül, Könyves Kálmán király uralkodása (10961116) alatt került Magyarországra. Jogállása szerint hospes, azaz vendég volt. A király
öccse, Álmos herceg vette
magához íródeáknak. Fulco
segédkezhetett Álmos hercegnek a dömösi apátság megalapításában (1107), ami sok
írásbeli munkával járt és akkoriban jelentõs eseménynek
számított. Nyilvánvalóan azt is
tudta, hogy Álmos nagyapja,
I. Béla király (1060-1063)
emlékére alapította a monostort, aki dömösi udvarházában
halt meg, mert ráomlott a
trónusa. Fulco ekkor fordulhatott meg elõször a közeli szentendrei udvarházban.
Jól ismervén a királyi család
történetét, 1110 körül megbízást kapott az 1083-ban
szentté avatott Imre herceg
történetének megírására. Õ is
anonim maradt, a kor szokása
szerint nem nevezte meg
magát. A legenda szövegébõl
azonban kiderül, hogy szerzõjének esztergomi és veszprémi
kapcsolatai vannak és Álmos
herceggel a bizánci császári
udvarban is járt. Ezek az adatok egyeznek mindazzal, amit
Fulco önmagáról írt, amikor
szentendrei végrendeletében
röviden összefoglalta életútját.
Az irodalom-történet ezért úgy
tartja számon, hogy középkori
legendaíróink közül mégis õ az
a kivétel, akit név szerint is
ismerünk.

A fordulat akkor következett
be életében, amikor 1115-ben
Kálmán király trónkövetelõ
öccsét, Álmos herceget és
annak fiát, Bélát megvakíttatta és a dömösi apátságba
számûzte. Fulco kényszerûen
megválva urától, elõbb Szerafin esztergomi érsek, majd öt
egymást követõ veszprémi
püspök mellett látott el íródeáki teendõket, mint írja:
„híven és örömmel szolgáltam
egészen az öregkorig“.
Mint a veszprémi püspökök
alkalmazottjának joga és oka
lehetett a püspökség szentendrei udvarházát hivatalos
minõségben meglátogatni. E
látogatások ürögyül is szolgálhattak neki arra, hogy a közeli
Dömösön felkeresse egykori
urát, Álmos herceget. Legalábbis addig, mígnem a herceg a biztonságosabb Konstantinápolyba nem menekült,
Szent László lányához, Piroskához.
Mindezekkel alátámasztani
szeretném azt a feltételezésemet, hogy Fulco már korábbról is ismerhette a Sanctus
Andreas udvarházat. Nyitott
kérdés marad azonban, hogy
mit keresett idõs korában,
1146-ban az udvarházban.
Még nagyobb rejtély, hogy
miért tartózkodott Szentendrén az a tizenegy igen
magas rangú személy, aki
tanúként aláírta Fulco végrendeletét? Mekkora lehetett a
veszprémi püspökség szentendrei udvarháza, amely ennyi
magas méltóságot (kíséretével együtt) be tudott fogadni? Fulco végrendeletét összesen tizenegyen írták alá: öt
titulus nélkül említett személy, három királyi ispán,

közülük egyik II. Géza király
öccsének, László hercegnek a
tanítómestere, továbbá a király kamarása, káplánja,
valamint jegyzõje. Ez utóbbi
írta le és látta el II. Géza pecsétjével a Fulco által diktált
végrendeletet. Nyilvánvalóan
már korábbról is ismerték
egymást. De ha Fulco ilyen
magas rangú tanukkal akarta
megerõsíteni végrendeletét,
felkereshette volna õket az
esztergomi királyi udvarban is.
Az látszik valószínûnek, hogy
Fulco szentendrei összejövetelüket ragadta meg a
végrendelkezésre.
Lehet, hogy a látogatók templomszentelésre jöttek. Ezt a
feltételezésemet alátámasztja
dr. Tettamanti Sarolta régésznek 1979/80-ban végzett
Templom téri ásatásai során
kialakított véleménye. A
régész szerint az 1241 és 1290
között épített templomot
megelõzte egy kb. 100 évvel
korábban emelt kisebb kõtemplom. (Ezt rombolták le a
tatárok). Fulco végrendeletének keletkezési éve beleesik
a régész által említett 100 éves
idõhatárba, tehát a kisebb
templom épülhetett akár
1146-ban is. Ebbõl az egybeesésbõl vontam le azt a
következtetést, hogy a templom fölszentelésére érkeztek a
magas rangú vendégek az
udvarházba.
Fulcoról többet nem tudunk,
de végrendelete fennmaradt,
benne Szentendre nevének
elsõ írásos említése: Sanctus
Andreas. Latin nyelvû eredetijét a Pannonhalmi Apátság
Levéltárában õrzik.
Máté György

formájú Duna-kövek rögzítik.
A képzõmûvészettel két vitrin
foglalkozik, a város irodalmi
emlékeivel egy másik, megosztva a helyet az iskolák és a
Teátrum történetével.
Olyan ötletesen, ízlésesen és
érdekfeszítõen rendezték be a
könyvtár munkatársai az egyes
tárlókat, hogy kénytelen az
ember mind a nyolcat körbejárni, s kénytelen megállapítani azt is, hogy igen jól szórakozott. Aztán rácsodálkozik
egy nagy, színes kocka-hegyre. Ezek meg mire valók itt? –
merül fel bennünk a kérdés.
Az enyhe ívben felállított
nyolc vitrin, egymásra helyezett, kézbe vehetõ, nyolc darab, 30x30 centiméteres kockát ölel körbe. Mindegyik
kocka oldalain egy-egy téma
színes képei láthatók, az alábbiak szerint: a Fõ tér a különbözõ korokban, szentendrei
festõk önarcképei, képzõmûvészeti kiállítások meghívói, Szentendre szimbólumai,
a Szentendrei Nyár és a Szentendrei Teátrum szórólapjai, a
Pest Megyei Könyvtár kiadványai, vendéglátás Szentendrén, Európa legnagyobb
gyémántcsiszoló üzeme: a
Caprice.
Magamon is, máson is azt vettem észre, hogy az elsõ kocka
kézbevétele és megforgatása
rögtön beindítja a kíváncsiságtól vezérelt játékkedvet. Érdemes kipróbálni!
Török K.

A nyolc darab kocka oldalain a város helytörténetének
egy-egy epizódja látható
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Nyárvégi körkérdés
A legtöbben már túl vagyunk a nyaralásunkon, s ahogy véget ért a
nyár, lassan újra beköszöntöttek a szürke hétköznapok. Arról
kérdeztem a szentendrei fiatalokat, hogy merre voltak idén nyaralni,
és hogy a válság mennyire éreztette hatását.

Ezen a nyáron nem
sok idõm volt nyaralni, elég sokat dolgozom, mert félre
kell tennem a fõiskolára. Azért egy
hetet nyaraltam Mezõtúron a barátommal a telkükön, utána pedig egy
hetet töltöttem a családommal Balatonon. A válság annyiban befolyásolta a nyaralásomat, hogy ebben az
évben nem jutottam el külföldre.
L. GERGÕ
(20 éves, tanuló)
Idén sajnos bármennyire is spóroltam, nem tudtam
eljutni külföldre,
összébb kellett húzni a nadrágszíjat a
válság miatt. Több munkát is kellett
vállalnom, így idõm sem lenne egy
külföldi útra. Kevesebb pénz jutott a
nyárra, úgy néz ki, hogy csak vidékre
utazom el a rokonaimhoz egy hétre,
az lesz számomra a kikapcsolódás.
Olcsóbban kijövök és legalább a
szeretteimmel is tölthetek egy kis
idõt.
V. ZSÓFIA
(21 éves, tanuló)
Tavaly nyáron sajnos nem voltam
nyaralni, de idén
már szerencsésnek
mondhatom magam, mert a családommal eljutottam Szicíliába, ahol megmásztuk az Etnát is. Azután egy pár

napot Balatonon töltöttem a barátaimmal. Nyaralásom során a gazdasági válság hatásait nem éreztem, szerintem ezek inkább a hétköznapokban
nyilvánulnak meg.
J. NIKOLETT
(21 éves, tanuló)
Idén nyáron Görögországban töltöttem egy hetet a
párommal. Mivel
egész évben folyamatosan félretettem kisebb összegeket az utazásra,
így nem éreztem a válság hatását.
Szerencsére mindenre jutott pénz,
mindent meg tudtam vásárolni, amire
szükségem volt, és jól éreztem magam
a vitt összegbõl. Nekem nem teljes a
nyár tengerpart nélkül, úgyhogy remélem, jövõre is el tudok majd utazni.
Egy év alatt apránként össze lehet
gyûjteni elegendõ pénzt egy külföldi
nyaralásra.
P. DÓRA
(21 éves, tanuló)
Két hetet nyaraltam
Spanyolországban,
ott él a barátom, és
õt látogattam meg.
A gyakorlatok miatt elég behatárolt
volt a nyaram, ezért a repülõjegyet
már elõre lefoglaltam, így sikerült elég
olcsón megúsznom. A válság azért nem
érinti a nyaralásom, mert a fesztiválok
ugyan drágák, de számomra a kulturális élmény többet jelent, és az
elmúlt években már amúgy is sokat
jártam fesztiválokra.
Geyer Zsanett

fotó • Bánáti Balázs

S. NIKOLETTA
(21 éves, tanuló)

Sok szeretettel gratulálunk újságíró munkatársunknak, Bokor Tamásnak, aki az
elmúlt hét végén vezette oltár elé menyasszonyát, Bacsák Györgyit. „Egymásnak
egy az egyben kellünk, ezért egybekelünk“ – írták az esküvõre invitáló, saját
készítésû meghívójukon. A Péter-Pál templomban tartott bensõséges, családias
hangulatú szertartáson összetartozásukat mindenki elõtt bizonyították.
Boldogságban együtt töltött, hosszú, szép életet kívánunk az ifjú párnak!
A Szentendre és Vidéke szerkesztõségének tagjai
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Vetélkedõ

a Magyar Honvédség 160 éves
történetérõl
Kedves Középiskolás Fiatalok!
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.
Koncz János
a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület
elnöke, tel. 26-312-822, 505-042
TÁMOGATÓINK: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM,
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Babakoncert

Sok szeretettel meghívunk minden zenét
keresõ és kedvelõ családot a „rendhagyó
zeneovi és zenebölcsi“ rendezvénysorozat
idei elsõ alkalmára szeptember 30-án,
szerdán a szentendrei zeneiskolába a Zenei
Világnap alkalmából szervezett Babakoncertre.
A zenei foglalkozások keretében olyan „mini
koncertet“ adnak hangszeres mûvészek,
mely a gyerekek élettani sajátosságainak
megfelelõ.
Kezdési idõpontok: 8.15 óvodásoknak,
9 óra és 9.45. kisdedeknek.
További információ található a programról
és a késõbbi rendezvényekrõl a www.
zenebolcsi.hupont.hu oldalon. Támogatja
a Szentendrei Ifjúsági Alapítvány

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,
Mihály Istvánné,
született Gödri Lenke
nyugalmazott tanítónõ
2009. szeptember 11-én,
életének 90. évében elhunyt.
Földi maradványait
szeptember 23-án,
13 órakor helyezzük örök nyugalomra
a szentendrei köztemetõben
(Sztaravodai út).
A temetést követõen gyászistentiszteletet tartanak
14 órakor az evangélikus templomban
(Bükköspart 2.)
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Szakrális képzõmûvészet

Ébresztõ

A III. Szakrális Mûvészeti Hetek ketretében szeptember 20-án, vasárnap
16.30-kor nyílik Krisztusábrázolás – Kereszt címmel kiállítás a Szent Mihály
Kápolnában (Budapest, Halászbástya torony, a Szent István szobornál). A
kiûállítást megnyitja Kálmán Peregrin atya, közremûködik Korom Attila
elõadómûvész. Megtekinthetõ október 4-ig, minden nap 10-tõl 18 óráig.

„Jó reggelt kívánok! Hat óra van, híreket
mondunk“ – szólal meg az ébresztésre
beprogramozott rádió. Lassan nyitjuk ki a
szemünket. Szeretnénk visszaaludni, de
nem lehet. Ott tolongnak a Feladatok
körülöttünk. Lökdösnek, ütnek, taposnak,
rúgnak minket. A távolabb állók kõvel és
más kemény tárgyakkal dobálnak bennünket. Kiabálják, üvöltik, sikítják, hogy
most rögtön, hogy ez nem várhat, hogy
ne álljunk meg. Nem tudunk védekezni a
bántalmazások ellen, nem tudjuk befogni
a fülünket, hiszen most rögtön cselekedni kell, nem várhatunk, nem állhatunk
meg. Menekülnénk, de nem lehet. Követnek a másik szobába, az utcán, az
autópályán, síneken, vízen, levegõben.
Válthatunk várost, országot, kontinenst,
mégis ott vannak velünk. Rohanunk egyik
Feladattól a másikhoz, belekapunk ebbeabba, próbálkozunk, feladjuk, újra kezdjük, elrontjuk, kijavítjuk. Észre sem
vesszük, hogy eredmény nélkül telik el egy
napunk (hetünk, hónapunk, évünk,
életünk), és reménykedünk, hogy ez csak
egy rossz álom.

Kiállító mûvészek: Aknay János, Borza Teréz, Bohus Áron, Boros István, Biza
Barna, Csikai Márta, Gáti Gábor, Háger Ritta, Huszár Andrea, Kovács-Gombor
Gábor, Kovács László Putu, Krisztiáni Sándor, Krizsán Zoltán, Lugossy Mária,
Mátrai Erik, Nagámi (Nagy Gábor Mihály), Olescher Tamás, Pálos Anna, Sulyok
Gabriella, Szablyár Zsuzsanna, Boldi (Szmrecsányi Boldizsár), Szöllõssy Enikõ

Õszi ünnepek
Ezzel az összefoglaló névvel illetik a
zsidóság ünnepsorozatát, amelyik az
õszi idõszakra esik. Az európai naptár
szerint változó dátum oka a zsidó naptár eltérõ voltában keresendõ. (A zsidó
naptár 12 hónapos holdnaptár, 19
évenként 2 szökõévvel, szökõévente
egy plusz hónappal. Kicsit bonyolult,
de sebaj.)
Az õszi nagyünnepeket a zsidóság legnagyobb vallási, ún. bûnbánó ünnepének tartják. Kezdete a zsidó naptár szerinti újév, tisri hónap elseje,
amely idén szeptember 19-ére esik.
Ezzel kezdõdik az 5770. zsinagógai év.
Ünneplése (mint minden ünnepnapé)
a megelõzõ este kezdõdik. Újév (héberül ros hasana) kétnapos ünnep. A
hagyomány szerint ekkor az Örökkévaló számba veszi az emberek tetteit,
és dönt róluk, ezért a hívõk igyekeznek

megtisztult lélekkel várni ezeket a
napokat. A hagyományos újévi jókívánság szövege: Jó esztendõre légy
beírva (mármint az élet égi könyvébe)!
A kétnapos újév után a megtérés, a
bûnbánat napjai következnek és tartanak tisri hónap 10-ig. Ez a nap héberül jom kipur, azaz engesztelõnap;
a köznyelvben hosszúnapnak is hívják.
Szigorú, 25 órás, teljes böjt van elõírva erre a napra. Általában a vallásukat
nem, vagy alig tartó zsidók is elmennek ezen a napon a zsinagógába, és
imáikban bocsánatot kérnek az Örökkévalótól hibáikért, bûneikért. Az
ünnepet a böjt végét jelzõ sófár
(kosszarvból készített kürt) hangja
zárja.
Kedves Olvasóim, hitüktõl vagy hitetlenségüktõl függetlenül: Jó esztendõre legyenek beírva!
Szegõ András

Hagyományõrzés Izbégen
Amikor dr. Kiss György plébános 1992
õszén felszentelte a László-telep
határában, az Izbégi Baráti Kör által
felújított Mária szoborfülkét, benne
az erdélyi – farkaslaki – Sinka Lakatos Csaba által faragott Máriaszoborral, kezdeményezte, hogy
minden évben tartsunk megemlékezést Szûz Mária tiszteletére.
A javaslat kedvezõ fogadtatásra
talált a baráti kör és a lakosság
részérõl is. Az elmúlt 17 évben hol
esõben, hol szélben, hol nyárvégi,
gyönyörû napsütésben vehettünk
részt a Mária-napi ünnepségen, mint
múlt vasárnap is.
Az ünnepséget már negyedik alkalommal Fajcsák Tibor izbégi plébános
tartotta, nagy örömmel és lelkesedéssel, mivel dr. Kiss György plébános idõs kora miatt már nem tud
rajta részt venni. Az ünnepségen
elhangzott, hogy az évrõl évre gyarapodó számú hívõk szállítására jövõre már
valószínûleg két buszra is szükség lesz.
Az imádságok és a szép magyar Mária-énekek elhangzása közepette minden
jelenlévõ hitbéli elkötelezettségének, lelkivilágának megfelelõ elmélyüléssel
tölthette vasárnap délutánját a László telep határában, a leendõ temetõ szélén.

Ismét szól a rádió. „Jó reggelt kívánunk!“
Persze, megint szeretnénk visszaaludni,
de azért engedelmesen kinyitjuk a szemünket és meglátjuk a Feladatokat.
Szépen sorban állnak, türelmesen várakoznak. Helyet adnak nekünk, megsimogatnak, megölelnek bennünket. A sor vége
felé állók messzirõl integetnek, biztatóan
mosolyognak felénk. Halkan szólnak hozzánk, hogy csak nyugodtan, egyiket a
másik után, alaposan, átgondoltan.
Szinte nesztelenül lépkednek utánunk a
másik szobába, az utcán, az autópályán,
síneken, vízen, levegõben. Elkísérnek, ha
más városban, más országban, más kontinensen járunk. Elkezdjük a sor elején, és
megyünk szépen mindig a következõ
Feladathoz. Nem lépünk tovább, csak ha
már ténylegesen készen vagyunk, ha a
megoldás már tökéletes. Örülünk az eredményeknek, elégedetten tekintünk vissza
az elmúlt napra (hétre, hónapra, évre,
életre), és reménykedünk, hogy ez nem
csak egy szép álom.
„Hat óra van, híreket mondunk!“ Kinyitjuk
a szemünket, és nem állnak ott a
Feladatok. Nem szólnak hozzánk, nem
bántanak bennünket, nem várnak ránk,
nem törõdnek velünk. Nélkülük megyünk
át a másik szobába, ki az utcára, az
autópályára. Nélkülük haladunk síneken,
vízen, levegõben. Nem találjuk õket, hiába
megyünk értük más városba, más országba, más kontinensre. Várunk és tétlenül
rettegünk az estétõl, a hétvégétõl, a hónap utolsó napjától, az évvégétõl, az elmúlástól. Amikor már azt hisszük, nem
bírjuk tovább, hirtelen meglátunk egyetlen, szerényen álldogáló Feladatot.
Türelmesen ismételgeti, ki tudja hányadszor: Ébredj fel!

Gyászoló lányai és családja

Maholányi Pál, a Baráti Kör elnöke

Lukács Márta

12 reklám
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Az allergia kezelése
só-klímabarlangban

ELÕTTE
UTÁNA
ANGOL
napi 5 angolóra, heti 4 nap, 4 hónapig, mindez alap-,

Az allergiás megbetegedések napjainkban egyre növekvõ tendenciát mutatnak. Elõjelzések szerint az elkövetkezendõ tíz
évben jelentõsen emelkedni fog az allergiás tünetekkel küzdõ
betegek száma.
Rohanó világunkban a tartós stresszhelyzetek, a szennyezett
levegõ csak növelik az allergiás reakciókra való érzékenységünket. Az életminõség szempontjából még egy orvosilag kevésbé
súlyos problémának tekinthetõ szénanátha is igen kellemetlen
az ezzel együtt élõ embertársaink számára. A szénanátha
tünetei: viszketés, könnyezés, tüsszögés, vértódulás a nyálkahártyán, intenzív orrfolyás. Jellemzõen ezek a tünetek a fák,
fûfélék virágzásakor jelentkeznek. Februártól október végéig a
levegõ virágporral telített, sok szenvedést okozva az arra érzékeny allergiás embereknek.

Balogh Zsuzsát, az English Center Nyelviskola vezetõjét kérdeztük

közép- és felsõfokon
z English Center az elsõ
szentendrei nyelviskola. 1997-ben nyitottunk
meg, és azóta évente több száz
ember járt hozzánk. Kinek
ezért volt szüksége az angolra, kinek azért, egy dolog
közös volt mindenkiben: kételkedtek abban, hogy meg
tudnak tanulni. És mi tagadás,
nem is könnyû vállalkozás!

A

Angolul tudni muszáj
ugyebár... Sok embernek szégyenérzete van amiatt, hogy
nem tud elég jól angolul.
Ráadásul az a tapasztalatom,
hogy minél intelligensebb
valaki, annál inkább frusztrálja, hogy az angolt nem tudja
úgy csûrni-csavarni, ahogy a
magyart. És emiatt szó szerint
idiótának érzi magát. Nagyon
fontos, praktikus ok az angol
tanulás mellett, hogy munkájához és az utazáshoz egyre
több embernek szülsége van
rá!

sze, jó lenne e mögé bújni,
ahogy vannak, akik hiába
esznek, mégis vékonyak maradnak… Nekem is sok tanítványom panaszkodott már:
„Sajnos nekem rossz a nyelvérzékem, nem jutnak eszembe
a szavak!“ Jó, ezt nem vesszük
be. Aki megtanulja, annak
eszébe fog jutni, ez tuti!
Nem kell mást tennünk, csak
büszkének lenni minden szóra
és kifejezésre, amit tudunk,
mert az a miénk. És legyünk is
büszkék tudásunkra!

Õsszel újra elindítjuk a
A magyaroknak nehéz

A felnõtt lakosság 25-30%-a szenved ezektõl az allergiás
tünetektõl. A szénanátha erõsen befolyásolja az alvás, a koncentrálóképesség, a munkavégzés minõségét. A betegség
súlyosbodásával kialakulhat az asztma, mely nemcsak az életminõséget, de sajnos az évek számát is kedvezõtlenül befolyásolhatja.
Manapság pollen- és szennyezõdésmentes környezet alig létezik.
Legfeljebb a tengerpartok, óceánok, vagy a föld mélyében található barlangok tiszta levegõje lehet allergia szempontból semleges. A tengerpartok és a természetes sóbányák elérésének
anyagi és idõbeli korlátai vannak, kevés ember engedheti meg
magának, hogy hosszabb ideig ezeken a helyeken tartózkodjon.
Magyarország legnagyobb mesterséges só-klímabarlangjában a
tengerpartok és a sóbányák mikroklímáját teremtettük meg,
annak minden pozitív élettani hatásával. A barlangi só száraz
aerosolját juttatjuk a levegõbe, melynek köszönhetõen nemcsak a felsõ légutak tisztulnak meg néhány alkalom után, hanem
a tüdõ mélyén található legkisebb hörgõcskék is.

45 PERC A SÓTERÁPIÁS GYÓGYBARLANGBAN FELÉR EGY NAP
PIHENÉSSEL VALAMELYIK TENGERPARTON.
A só-klímaterápiát javasoljuk allergia, asztma, felsõ-és alsó
légúti megbetegedések, influenza, nátha, arcüreggyulladás,
mandulagyulladás, tüdõgyulladás, ekcéma, pikkelysömör, narancsbõr, ízületi panaszok, reuma kezelésére, immunerõsítésre.
(X)

Címünk: Szentendre, Paprikabíró u. 2.
www.so-klimabarlang.hu
Bejelentkezés: 26-303-765, 30-243-1170,
Pellicano Judith

megtanulni angolul, mert a
két nyelv nagyon távol áll
egymástól és nyelvtanulás
közben mindenki az anyanyelvére próbál támaszkodni.
Ezt nem szokták hangoztatni,
pedig nagyon fontos tény! Egy
svéd vagy egy holland embernek nem nagy olyan dolog,
mint nekünk. Véleményem
szerint nem kell folyton szégyenkeznünk és mondogatnunk, hogy mi, magyarok mit
akarunk a világban, amikor
még egy idegen nyelvet sem
beszélünk jól, bla-bla-bla...
Nem! Mi eredendõen nem
vagyunk könnyû helyzetben,
és nem tehetünk errõl!
Emellett sokan a kommunikációs készséggükkel magyarázzák kényelmességünket. Per-

minden idõk legsikeresebb
tanfolyamait, az ún. ELÕTTEUTÁNA iskolaéves tanfolyamokat! Ezeket felnõtteknek
indítjuk, és hasonlóan az iskolarendszerû oktatáshoz, délelõtt több órás elfoglaltsággal járnak, ezért nagyon eredményesek.
Az ELÕTTE-UTÁNA tanfolyamokon minden hallgatóval két
hangfelvételt készítünk, az
elsõt ELÕTTE, a tanfolyam elején, a másodikat UTÁNA, a tanfolyam végén. A felvételt
emlékbe hallgatóinknak is
átadjuk CD-re kiírva, így mindenki saját fülével meggyõzõdhet róla, milyen sokat
fejlõdött pár hónap alatt...
Az ELÕTTE-UTÁNA szuperintenzív angol nyelvtanfolyamok az I. félévben 2009.

szeptember – 2010. január
között 4 hónapon keresztül
minden délelõtt péntek kivételével 8.30 - 12.45 között
félórás szünettel 3 szintrõl
indulnak (kezdõ-, alap- és
közép) és a BME ALAP, KÖZÉP,
FELSÕ nyelvvizsgára készítenek fel. A tanfolyamokra
délután már nem kell sokat
készülni, így azt mindenki más
tennivalóira tudja szánni.
Ráadásul az iskolai szüneteket
teljes mértékben mi is pihenéssel töltjük, és akkor –
ahogy hétvégeken sem – lecke
sincs.

A tanfolyamok helszíne
a P'Art mozi különtermei és
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
termei (2000 Szentendre,
Duna-korzó u. 16. és 18.)
Tanfolyam díja: 850 Ft/óra
havi részletfizetési lehetõséggel.
Részletes tanfolyami tájékoztató kérhetõ a (26) 30-10-10
telefonszámon, az englishcenter@freemail.hu-n vagy
fellelhetõk a P'Art moziban és
a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában és a www.englishcenter.hu-n.
Beiratkozás és ingyenes
szintfelmérés:
reggel 8 és 10 óra között:
szeptember 18.péntek,
szeptember 21. hétfõ,
szeptember 23. szerda,
szeptember 24. csütörtök
reggel 8 és 10 óra között.

Az ELÕTTE-UTÁNA tanfolyamokat mindenkinek ajánlom,
aki szeretne megtanulni angolul, és néhány hónapot az
angol nyelvre tud szánni!
(x)

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, 11-14 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 10-én
16 órakor kiállítás keretében bemutatjuk a helyõrségi klubban.
Koncz János, a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, Tel. 26-312-822, 505-042
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Paizs Péter
képzõmûvészeti kurzusa
1995-ben Paizs Péter festõmûvész szentendrei
mûtermében alakult meg az a képzõmûvészeti
kurzus, ahol az évek során a tanítványokból szakmájukat mûvelõ, önálló alkotómûvészek lettek. Eddig
közel százan tanultak itt, akik elsõsorban tradicionális rajzi, festészeti és grafikai stúdiumokat,
illetve a képzõ- és iparmûvészeti területeket átfogó
kreatív gyakorlatokat végeztek.
MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI PROGRAM
Alapozó képzés, elõkészítés, felvételi elõkészítõ tanfolyam mûvészeti középiskolai, egyetemi, fõiskolai
tanulmányokra, illetve önálló alkotómunkára. A tanítás a mûterem vezetõje,
Paizs Péter közremûködésével, a festõmûvész mûtermében történik. A tanításban
kollégái, egykori tanítványai is részt vesznek. A Paizs Péter
Súdió kiemelt fontosságúnak tartja a tehetség kutatását és
fejlesztését, a szakmai rátermettség, a tehetség kibontását,
az alkotópályára való alkalmasság kérdését.
A tanítás szeptember elejétõl június közepéig tart, szombat
délutánonként. Az évet kéthetes nyári alkotómûhely zárja,
melynek végén éves munkáját minden hallgatója zárókiállitáson mutatja be. A kiállítás anyagát a tanárok és meghívott
kollégáik a hallgatókkal közösen értékelik.
TÉMAEGYSÉGEK
Tér és sík tanulmányok: vetületek, axonometria, perspektíva, kockológia, tárgyábrázolás, csendélet, enteriõr, külsõ –
belsõ terek megjelenítése, modellezés – makettkészítés
Forma és szerkezet tanulmányok: az emberi test, mint
szerkezeti, formai, funkcionális egység, fej- és alakrajz,
mozdulatrajz-kroki
Színtanulmányok: színrendszerek, színharmóniák, színkifejezés, -megjelenítés
Mûvészettörténeti és -elméleti tanulmányok: klasszikus és
modern, kortárs mûvészet, szentendrei mûvészet
Jelentkezés
PAIZS PÉTER STÚDIÓ MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KFT.
paizspeter@fibermail.hu, 06-20-312-1351, (26) 316-700
Szentendre, Egres u. 32. (Babér u.)
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Szeretettel vár Pest megye
Megjelent a „Szeretettel vár Pest megye“ címû kiadvány, amely mûvészien elkészített fotókon
keresztül mutatja be Pest megyét. Nem véletlen, hogy a könyv éppen ebben az évben és ezekben a napokban látott napvilágot. Különleges esztendõ ugyanis 2009 Pest megye számára. Ezer
évvel ezelõtt alakultak meg a magyar megyék, amelyek Szent István államépítõ mûvének egyik
legfontosabb, máig élõ örökségévé váltak.
A könyvben a fotók sora Budapest egyik legszebb klasszicista épületével, a Megyeháza bemutatásával kezdõdik. A különbözõ korok építészeti emlékei mellett a festõi szépségû Dunakanyar,
Magyarország földrajzi középpontját jelzõ Pusztavacsi Emlékhely, különleges múzeumok, így
például az Európa-szerte ismert szentendrei Kovács Margit gyûjtemény, valamint a határainkon
túl is népszerû rendezvények, mint a Visegrádi Palotajátékok, a százhalombattai, tököli, ráckevei Summerfest Nemzetközi Néptánc-fesztivál és a Mogyoródi Forma-1 is szerepel a könyvben.
A közel 100 oldalas kiadvány elsõsorban reprezentációs célokra készült, szövegét tíz nyelvre
fordították le, így külföldön, a testvérmegyékben is megismerhetik Pest megye szépségeit és
értékeit.

Bauhaus kiállítás
az Erdész Galériában

elölrõl, a nulláról kellett kezdeni a mûvészetben, az építészetben és a formatervezésben. Az iskola mûvészei között magyar nevek
is felbukkanak, mint például a világhírûvé lett
Moholy-Nagy László, Breuer Marcel.

A W. Gropius által alapított
Bauhaus mûvészeti fõiskola 1919
között mûködött Németországban, majd 1933 után az Egyesült
Államokban. A mûvészet minden
ágában saját stílust teremtett,
a XX. század mûvészeti fejlõdésének a legfontosabb tényezõjévé
vált. Alapvetõen meghatározza a
XX. századi építészetet, a designkultúrát, átformálta gondolkodásunkat is. Ideája szerint mindent

Az Erdész Galéria augusztus végén
nyílt tárlatának gazdag anyaga
festményekkel, grafikákkal, dokumentumokkal, fotókkal, bútorokkal kínál válogatást a látogatók számára.
A kiállítás megtekintetõ október
15-ig, hétfõ kivételével 10 és 18
óra között.
www.galleryerdesz.hu

NÍVÓ NYELVISKOLA
Szentendre
Tanfolyamok 2009

GARÁZS
SZENDVICS BÁR
• klasszikus és reform-bio
szendvicsek, italok, turmixok,
• kávé, tea
rendelhetõ családi és céges
rendezvényekre, kiszállítással!

Szentendre, Jókai u. 2.
26/301- 692, 20/564-6375

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

nyitva: h-cs: 7.15-19 óra
p-sz: 7.15-23 óra v: 10-18 óra

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

www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs.szendvicsbar@gmail.com

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

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

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

Szentendrén 45 nm-es, új építésû lakás
alacsony rezsivel bérbeadó: 65 ezer
Ft/hó + rezsi. Tel. 06-30-454-4431.

Olcsó lakásbérlet a patakparton fiatal
párnak, esetleg nõnek. Tel. 06-70-3672645.

LAKÁS, INGATLAN

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
Szakácsot állandó munkára és beugróra felveszünk. Tel. 06-20-9995665.

12 lakásos társasházban 65 nm-es,
egyedi fûtéses lakás a Püspökmajorlakótelepen kiadó. Tel. 06-70-9408574.
Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es,
II. emeleti lakás kiadó vagy eladó. Tel.
(26) 310-367.
Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel kiadó, hosszabb távra
is: 3 szoba, nappali 2 fürdõszoba,
konyha+garázs. Tel. (26) 328-413, 0620-375-1596.

A Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola érettségivel és számítástechnikai ismerettel rendelkezõ oktatás-technikust keres. Jelentkezni
lehet: Tel/fax: (26) 311-254, e-mail:
info@petzeltj.hu.

Szentendrén üzletek és lakások számlával kiadók. Tel. 06-30-444-5820.

Szentendrei varrodába varrónõt keresek – gyakorlat szükséges. Tel. (26)
316-503.

Szentendrén nappali+két félszobás
lakás a Hév környékén kiadó. Tel. 0630-560-3567.

Belvárosi üzletünkbe angolul társalgási szinten beszélõ hölgy munkatársat keresünk. Tel. 06-30-296-6962,
06-30-430-1063.

Szentendrén, Pismányban 30 nm-es, 2
szobás, fürdõszobás faház 40 ezer
forint/hó áron kiadó. Tel. 06-20-2050877.

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

Férfinek albérleti szoba napi 1000
forint+rezsiért kiadó. Tel. (26) 300948.

Szentendre központjában lévõ ajándéküzletbe angolul jól beszélõ eladót
keresünk. Tel. 06-30-600-8165.

A Bükkös-patak közelében kétszobás
lakás kiadó. Tel. 06-20-939-3940.

A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozói szemléletû értékesítõket kiemelkedõ kereseti
lehetõséggel .
Tel. 06-30-619-56-53, e-mail:
jablonszky.bea@dh.hu.

ÁLLÁST KERES
Gyermekfelügyelet! Bölcsödébõl, óvodából haza, iskolából különórára,
uszodába, táncórára szállítás gépkocsival. Pótnagyi, tel. 06-20-9275182.
Nyugdíjas, megbízható, munkájára
igényes nõ takarítást vállal Tel. 0630-458-3249.

Szentendrén 55 nm-es téglaépítésû
lakás alacsony rezsivel kiadó. Tel. 0630-444-5820.

Kiadó/eladó az angolházakban 1+ 2
félszobás lakás. Tel. 06-30-5861715.
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.
Rózsakerti lakótelep mellett teremgarázsban gépkocsi-beálló kiadó. Tel.
06-30-233-5531.
Szentendrén, kertes házban lakrész
kiadó (szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba). Tel. 06-20-225-6023.

Lakástakarítás! Mosás, vasalás, gyermekfelügyelet. Tel. 06-20-391-1373.

EGÉSZSÉG
Autogén tréning tanfolyam indul
október 6-án. Jelentkezés: dr. Magyar
Erzsébet, (26) 313-059, 06-20-9313742.

Szentendrén egyszintes, 90 nmes lakás 180 nöl-es kerttel kitûnõ
helyen, 30 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Pismányban összközmûves, panorámás telek fél (412 nm-es) ikerház tervvel eladó 9,8 millió Ft-ért. Tel. 06-20982-5994.
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.
Szentendrén belvárosi, 1,5 szobás
lakás 12 millió Ft-ért eladó. Fõtéri,
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.
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.
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OKTATÁS
Matematikaoktatást, korrepetálást
vállalok. Tel. 06-20-454-6672.
Matematika-, fizikatanítást, a következõ tanévre való elõkészítést vállalok általános, közép- és fõiskolai
szinten. Házhoz megyek. Tel. 06-30347-8843.
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.
Egyetemi tanár angoltanítást vállal
minden szinten. Tel. 06-70-5318459.
Általános iskolások angol korrepetálását vállalom Szentendrén. Tel. 0670-543-8136.

SZOLGÁLTATÁS
Teljes körû alkalmi vagy állandó
takarítást, ablak-, szõnyeg-, járólaptisztítást vállalunk. Piszokfaló Kft.,
06-20-592-2847.
Régi nyílászárok felújítása, szigetelése, thermoüvegezése és egyéb asztalosipari tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb.
Tel. 06-20-989-4032.
Víz-, központifûtés, légtechnikai- és
klímaberendezések, fûtésrendszerek
teljes körû kivitelezését vállaljuk!
Kelemen Tamás Tel. 06-30-2498409.
Ruhatisztító átvevõhely: Sztaravodai
út – Fény u.1. sarok. Vállaljuk felsõruházat; szalon egyedi mosás; közületi; szõrmeáruk; szõnyeg és bio ágynemûk minõségi tisztítását pontos
határidõvel. Nyitva tartás: K-SZ-P: 1318 óra. Tel. 06-20-912-1918, (26) 312065.
Bontást vállalok. Tel. 06-20-4491267.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
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
Szentendre belvárosában 16,5 nm-es
üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. 06 (26) 380-005.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
igényes helyiség(ek) irodai tevékenységre kiadó(k).Tel. 06-30-2335531.
Szentendrén, iparterületen 170 + 70
nm-es, nagy belmagasságú mûhelyek
egyben vagy külön, összközmûvel,
ipari árammal, 400 nm-es burkolt, zárt
parkolóval 1700 Ft/nm áron bérbeadók. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén üzletek és lakások
számlával kiadók. Tel. 06-30-4445820.
Szentendrén, nagyon forgalmas
helyen üzlethelyiség 15 nm-tõl kiadó.
Tel. 06-30-444-5820.
A Bogdányi utcában igazi szentendrei hangulatot árasztó, nagyméretû, galériás üzlet kiadó. Tel.
06-20-464-3193.

EGYÉB
Ha szívesen hozzájárulna egy állandó
Biblia-kiállításhoz, kérem, hívjon. Tel.
(26) 314-892.

Gazdikeresõ
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

KINEK HIÁNYZIK?

KINEK HIÁNYZIK?

KIADÓ LAKÁS

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

GUSZTI 3 év körüli, ivartalanított terrier keverék kis kan. Igazi terrier,
mozgásigényes, kertes házba ajánljuk.
Kisgyerek mellé nem való.

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

Szentendrén, kertes családi háznál
külön bejáratú, berendezett albérlet,
fõútvonal mellett kiadó. Tel. 06-30263-1110, (napközben).
Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút
mellett 280 nöl-es telken hosszú távra
kiadó, irodának is. Tel. (26) 380-005.
Pismányban, fõút mellett, két buszmegálló között kétszintes családi ház
november 1-jétõl kiadó. Tel. 06-70389-5754.

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.

LUTRI fiatal, kedves, nagyon szép kan.
Keneltiszta. Szentendrén augusztus
24-én fogta be a gyepmester a Kossuth
Lajos utcában. Nagyon várja a gazdáját.

MIRKO ápolt, jó állapotú németjuhász
keverék kan, duplasoros fém nyaklánccal. Szentendrén szeptember 9-én
fogta be a gyepmester a Barackos úton.

(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

kultúra 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P ’A R T
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

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 19. szombat
16:00 HANNAH MONTANA:
A FILM (102')
18:00 KARAMELL (95') kh:12
20:00 EGY GÉSA EMLÉKIRATAI
(145') kh.: 12
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20:30 FRISS LEVEGÕ (109')
kh.:12 DVD

A Gondozási Központ
Szentendre pályázatot
hirdet

szeptember 23. szerda
18:00 EGY GÉSA EMLÉKIRATAI
(145') k.h.:12
20:30 FRISS LEVEGÕ (109')
k.h.:12 DVD

HÁZIGONDOZÓ

szeptember 24. csütörtök
18:00 KARAMELL (95') kh:12
19:45 PANDORA SZELENCÉJE
(112') kh.:12
szeptember 25. péntek
18:00 JACK ÉS ROSE
BALLADÁJA (112') kh.:16
20:15 COCO CHANEL (105') kh.:12
színes feliratos francia dráma,
2009, rendezõ: Anne Fontaine,
szereplõ: Audrey Tautou

szeptember 26. szombat
17:00 MEGINT 17 (102') kh.:12
színes mb. amerikai vígjáték,
szeptember 20. vasárnap
2009, rendezõ: Burr Steers
14:30 GRÉTI (EGY KUTYA
szereplõ(k): Matthew Perry, Zac
FELJEGYZÉSEI) (75') DVD
Efron
16:45 HANNAH MONTANA:
18:30 COCO CHANEL (105')
A FILM (102')
kh.:12
18:30 KARAMELL (95') kh:12
20:15 PANDORA SZELENCÉJE
20:15 SZÍNES FÁTYOL (125')
(112') kh.:12
kh.:12
színes feliratos török-francianémet-belga filmdráma, 2008
szeptember 21. hétfõ
rendezõ: Yesim Ustaoglu
18:00 A KANYARON TÚL (106')
szereplõ: Tsilla Chelton (Nusret)
k.h.:16 DVD
20:00 SZINDBÁD (90') kh.:12
szeptember 27. vasárnap
Doku7fõ/ Kisterem
14:30 A KISFIÚ MEG AZ
19:00 BÁRISÉJ (NAGYLÁNY)
OROSZLÁNOK (61') DVD
(45') színes magyar dokumen16:45 MEGINT 17 (102') kh.: 12
tumfilm, 2007
18:30 COCO CHANEL (105')
MELLBEVÁGÓ (48') színes
kh.: 12
magyar dokumentumfilm, 2007
20:15 SZÍNES FÁTYOL (125')
kh.: 12 színes feliratos kínaiszeptember 22. kedd
amerikai romantikus dráma,
18:00 AZ ÓRÁK (114') kh.:16
2006, rendezõ: John Curran

munkakör betöltésére
A jogviszony idõtartama:
határozatlan
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
A munkakörbe tartozó
feladatok:
házi segítségnyújtás
keretében a szolgáltatást
igénybe vevõ személyek
lakókörnyezetében segíteni
az önálló életvitel
fenntartását.
Pályázati feltételek:
végzettséget igazoló
okiratok másolata, érvényes
erkölcsi bizonyítvány,
részletes önéletrajz
és motivációs levél.
A pályázat benyújtásának
határideje: október 4.
A pályázattal kapcsolatosan
további információ
Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetõtõl a (26)
311-964-es számon kérhetõ

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Szeptember 18. péntek 18 óra
MAGYAR CÍMEREK ÉS JELKÉPEK
Bakos Lehel elõadása
Szeptember 25. péntek 18 óra
VARGA TIBOR ELÕADÁSA
KOLPING CSALÁDI EGYESÜLET
Kolping közösségi terem,
Török köz
Szeptember 26. szombat 16 óra
A TORINÓI LEPEL
Dr. Pályi Gyula, a Modenai és
Reggio Emilia Egyetem tanára,
az Olasz Nemzeti Tudományos
Akadémia tagjának elõadása
KECSKÉS EGYÜTTES
ELÕADÓTERME
Ignatovity u. 2.
A MAGYAR JÖVÕ CÍMÛ FOLYÓIRAT SZERKESZTÕINEK ÉS
SZERZÕINEK BEMUTATKOZÁSA
Közremûködnek: Urbanetz Víg
Margit hegedûmûvész, Kecskés
Együttes

Kiállítás
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 31-ig
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla utca
VEREBÉLYI DIÁNA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 9-ig,
naponta 12 és 22 óra között
ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
BAUHAUS KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ október 15-ig,
hétfõ kivételével 10-tõl 18-ig
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
AKNAY JÁNOS FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 18-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
MÛVÉSZTELEP GALÉRIA
Szentendre, Bogdányi u. 51.
GENIUS LOCI
A Sensaria csoport tagjainak
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

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.

VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városháza
IKON CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ szeptember 30-ig
a hivatal ügyfélfogadási
idejében
SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
KONTINUUM
Deim Pál, Deim Péter, Deim
Tamás és Deim Balázs kiállítása
Megtekinthetõ október 25-ig,
hétfõ kivételével 9-tõl 17 óráig
VIZES NYOLCAS USZODA
ÉS SZABADIDÕKÖZPONT
Kálvária út 26.
MOLNÁR BERTALAN
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
az 1000 éves Szentendre
jubileumi év alkalmából
Megtekinthetõ szeptember 30-ig

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Megkezdõdött az õszi kézilabda szezon
Közel másfél hónapos felkészülési idõszak után elkezdõdött a felnõtt férfiak NB I/B bajnoksága.
A csapat háza táján több változás történt az elmúlt idõszakban. Két új igazolással, Dóczi Dávid
átlövõ és Boros Ferenc beállós személyében erõsített a csapat. Az elõzõ elnök, majd szakosztályvezetõ, Tóth Lajos lemondott, utódja Szaka László lett. Õsztõl a csapat vezetõedzõje Hajdu
Tamás. Ilyen elõzmények után került sor az elsõ bajnoki fordulóra a hétvégén idegenben, a Pler
II. csapata ellen.
A mérkõzés nagyon szoros csatát hozott, a két csapat végig fej-fej mellett haladt. Az elsõ
félidõben sikerült kétgólos elõnyt elérni, a második félidõben, ha lehet, még fokozódtak az izgalmak, a mérkõzést sikerült végül egy góllal megnyerni. A végeredmény: Pler KC II. - Szentendre
VSE 31-32, félidõ 13-15. Legjobb góllövõ Kónya Balázs 10, Duzsi Dávid 8, Dóczi Dávid 6.
A legközelebbi forduló hazai pályán lesz, a Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnokában
szeptember 19-én, szombaton. Az ifik 16 órakor, a felnõttek 18 órakor lépnek pályára. Az ellenfél a nagy rivális, Vác csapata lesz.
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Szentendre Wesselényi Kupa
Kedves Gyerekek, Szülõk!
Szentendre Wesselényi Kupa néven kispályás labdarúgás
versenysorozatra hívunk benneteket. Elsõ alkalommal
szeptember 19-én, szombaton 8.45-kor, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola külsõ bitumenes pályáin találkozunk.
A szentendrei iskolák '95-96-ben született fiú vagy lány
8 fõs csapatait várjuk. Egy iskolából több csapat is nevezhet.
A pályán 5 mezõnyjátékos és egy kapus játszhat egyszerre.
Nevezni az iskolai testnevelõ tanároknál és Víg Zoltánnál
(vigzoltan@t-online.hu) lehet. A versenysorozat anyagi
forrásait Szentendre Város Önkormányzata és a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítvány biztosítja.
Díjazás: kupa, érem, oklevél.

Megnyitott a Waterfront
Vízi Sporttelep

Idén a Sleepwalkers serdülõ csapata fölényesen nyerte meg az országos bajnokságot. Veretlenül jutottak a
fináléba, és a vasárnapi a döntõben 14-2 arányban múlták felül a tavalyi bajnok Debrecen csapatát.

A vízi sportot ûzõk számára nyílott kiváló sportolási lehetõség
a Waterfront Szaállodában. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
pályázata révén elnyert támogatással megvalósított eszközbeszerzési projekttel a Waterfront Szálloda kajakokkal, túrakenukkal és ezevõs hajókkal várja a víz szerelmeseit a Duna-parti
érintetlen környezetben kialakított vízi sporttelepen, ahol nemcsak a szálloda vendégeit, hanem a helyieket és és turistákat is
fogadja az intézmény.
A korszerû, környezetbarát technológiákkal kialakított vízitelep
és csónnakkikötõ a hozzá tartozó öltözõ- és kiszolgálóegységekkel komfortos bázisa lehet a vízisportokat ûzõknek.
A kezdõknek is lehetõséget biztosítanak arra, hogy kenuval
vagy kajakkal felmérjék képességüket, erejüket a Dunával szemben. A biciklikölcsönzéssel kiegészített vízitúra-szolgáltatások
népszerûsége megkérdõjelezhetetlen a környezetbarátok, a
fenntartható fejlõdést hirdetõk és követõk számára.
A program vezetõje, Soproni Szabó Asttila ügyvezetõ lapunknak
elmondta: a projekt bekerülési költsége meghaladta a 100 millió forintot, a támogatás mértéke 35 millió forint volt.

HATHA JÓGA
minden szerdán
a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában

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.

www.satyananda.hu
Tel. 06-30-270-0470

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

KEZDÕ

HATHA JÓGA

FELVÉTELT HIRDET A
2009. SZEPTEMBER 28-ÁN INDULÓ
TANFOLYAMAIRA
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

SZEPTEMBER 14-TÕL
(FOLYAMATOSAN
CSATLAKOZHATSZ)

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB
(HAMVAS BÉLA U. 6.)

TEL: (20) 981 9258

TÁNCELÕKÉSZÍTÕ OVISOKNAK (5 ÉVES KORTÓL)
HÉTFÕNKÉNT 16.00-16.45
Beiratkozás: 2009. szeptember 25-én (péntek) 17.00-19.00
Helyszín: Barcsay Jenõ Általános Iskola aulája
Info.: 06-30-399-44-65 ; www.body-holly.hu

Szeretettel meghívjuk Önt
szeptember 24-én, 18 órai kezdettel
ERDÉLYI TIBOR méhész elõadására.
A kóstolással és eszközbemutatóval egybekötött találkozón
a mézrõl beszélünk õszintén. Belépés ingyenes!
Helyszín: Mézesház Szentendre, Dumtsa J. u. 13. (az udvarban)

