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Helycserés
ébredés
Örökségvédelem Szentendrén

Az elmúlt hétvégén, a Kulturális Örökség Napjain a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága a korábbi Földhivatal
épületében, a Pajor-házban mutatta be a Ferenczy
Múzeum új épületének felújítási terveit.

fotó • Széles Nóra

Hányszor láttuk már mi, szentendreiek, amint a turista a rozsdás kerítésen át bámulja és fotózza az elvadult kertet, a
borostyán-függönyös ódon homlokzatot. Hányszor megálltunk
itt mi, helyiek is, mert a Kossuth Lajos utcai, egykori Pajorkúria még így, a málladozó homlokzattal, megrogyott oszlopaival is gyönyörû. Most új feladat ébreszti hosszú álmából az
elhanyagolt épületet: a Ferenczy Múzeum gyûjteménye és a
megyei múzeumigazgatóság irodái költöznek hamarosan ide.
FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Kovács Judit

Halász János

Szuromi Imre

A Kulturális Örökség Napjaira szervezett országos események egyike volt a szentendrei Pajorházban rendezett program, ahol a Ferenczy Múzeum új épületének felújítási terveit mutatták be.
Többekkel együtt köszöntõt mondott Kovács Judit, a PMMI igazgató-helyettese, Halász János
országgyûlési képviselõ, Debrecen alpolgármestere. A terveket Szuromi Imre építész ismertette
a megjelenteknek (1-13. oldal). Anyanyelvünk érdekességei sorozatunkban Büky László
nyelvészprofesszor ezen a héten a palacsinta szó eredetérõl ír (12. oldal). Szentendrén október
2-án lép fel Fábry Sándor önálló estjével a PMK színháztermében (15. oldal).

Büky László

Fábry Sándor

arcok

Tisztelt
Olvasóink!

Bükkös Party – ÕSZI PATAKPARTI NAGYTAKARÍTÁS

Lapunk
technikai okok miatt
legközelebb
október 9-én
jelenik meg

Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti rendezvényünkön október 3-án, szombaton (esõnap október 4.)
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
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Országgyûlési és megyei
képviselõk a Városházán

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(26) 310 233
fotók • Miser István

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 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

Anyatejes világnap Szentendrén
Dr. Dietz Ferenc polgármester hosszas idõpont-egyeztetés után
Szentendrén élõ országgyûlési és megyei képviselõket, Fónagy
Jánost, Gulyás Józsefet, hadházy Sándort, dr. Dragon Pált, Mikola
Istvánt, Légrádi Tibort, Szanyi Tibort hívta meg városi ügyek
egyeztetésére. Szeptember 16-án a polgármester távollétében
Kun Csaba alpolgármester folytatta le a megbeszélést, amelynek keretében elsõsorban a Szentendre által kezdeményezett
jogszabály-módosításokról, valamint az önkormányzati 120
milliárd Ft elvonásról esett szó a megjelent képviselõkkel.

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?
• Ön szerint mit lehetne tenni
a hétvégi garázdaságok, rongálások megakadályozására?

A 39. hét kérdése:
• Mi kerüljön fel a város honlapjára?
Polgármesteri Hivatal

A nõbarát programnak megfelelõen anyatejes napot tartott a
Pest Megyei Könyvtárban a Gondozási Központ. Az édesanyák
emléklapot és egy szál virágot kaptak.

FOGADÓÓRA IZBÉGEN
Dr. Pázmány Annamária következõ fogadóróája szeptember
28-án, hétfõn 18 órakor lesz az Izbégi Általános Iskola (Mária
u. 1.) ebédlõjében.
Meghívott vendégek: Virágh János városüzemeltetési
referens, dr. Kirchhof Attila aljegyzõ
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Tanfolyamok a PMK-ban
„ISMERD MEG A VILÁGOT!“
Ingyenes tanfolyam indul fiataloknak a Pest Megyei
Könyvtárban szeptembertõl. A tanfolyam célja, hogy a fiatalok megismerjék azokat az internetes lehetõségeket, amelyek információkat nyújtanak oktatási, képzési és kulturális
lehetõségeikrõl az Európai Unióban és a világ többi részén is.
Megismerjék és használják a felkészüléseik, kutatásaik, de
akár egyéni érdeklõdéseik során a könyvtári opacokat, online
és offline adatbázisokat. A tanfolyam 20 óra, melynek jelentõs része egyéni, otthoni mûhelymunka.
PEDAGÓGUSOK FIGYELMÉBE
A tanfolyam célja, hogy a pedagógusok tájékozódjanak azokról
az internetes lehetõségekrõl, melyek segítségével megismerhetik a diákok számára meghirdetett nemzetközi pályázati
lehetõségeket, programokat, továbbá tájékozódhatnak a
könyvtári adatbázisokban. A tanfolyam 20 óra, melynek jelentõs része egyéni, otthoni mûhelymunka. A részvétel ingyenes!
Jelentkezés: személyesen a könyvtár olvasószolgálati pultjánál
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre, Pátriárka út 7.
Tel.: 26/310- 222, 26/310- 320
E-mail: pmk@ella.hu

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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Tisztelt Várostársak!
Tisztelt Civil Közösségek!
civil társadalom feladata, hogy a nyilvánosság felhasználásával az általa képviselt értékeket kifejezésre
juttassa, elõsegítse a demokrácia kiteljesedését.
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a lakossággal való összefogást,
még hatékonyabb együttmûködést, melynek elsõ lépéseként
civil fórumokat és civil konferenciát szerveztünk. Az életminõség javításának fontos eszköze, hogy a civilszervezetek
egy-egy programba már a tervezéskor bekapcsolódhassanak,
önkéntes alapon szervezõdõ kezdeményezésekkel is segítsék
a feladatok megvalósítását, hiszen például a köztisztaság
megóvása, környezetünk szépítése vagy a közbiztonság
megteremtése elsõsorban a lakosságon múlik.

A

A városi civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházakkal
való hatékony együttmûködés kereteirõl, valamint a pályázati és támogatási rendszerrõl a képviselõ-testület Szentendre
Civil Rendelet megalkotását tervezi annak érdekében, hogy a
várost segítõ kezdeményezéseikkel hozzájáruljanak a
fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel
segítsék elõ a kulturális- és sportélet színvonalának emelését,
a hagyományok ápolását, és a város vezetése tájékoztatást
tudjon adni az elért eredményekrõl, a tervekrõl, hiszen
Szentendre jövõje mindannyiunk számára fontos!
A most elkészült rendeletet szeretnénk elfogadása elõtt vitára
bocsátani, hogy a lehetõ legszélesebb egyetértés eredményeként a leghatékonyabban tudjuk használni, lakossági
egyetértésen nyugvó párbeszéd lefolytatása után. Olyan rendeletet szeretnénk elfogadni, amely messzire tekint, de a
jelen alapjain áll, valós elvárásokból épül fel.
Ez közös ügyünk.
Észrevételeiket szeptember 30-ig várjuk levélben
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
vagy e-mailben (dala.nagy@ph.szentendre.hu).
A terv letölthetõ a www.szentendre.hu oldalról
A Civil rendeletrõl
október 5-én, hétfõn 17 órakor
CIVIL FÓRUMOT TARTUNK
a Városháza dísztermében,
melyre ezúton is hívom Önöket.
Köszönöm segítõ együttmûködésüket:
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

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?
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

A polgármester
fotó • Krizbo

naplója

Októbertõl várják az aláírókat
Múlt heti lapszámunkban a címoldalon adtuk hírt arról, hogy
városunk 1000 éves fennállásának évfordulója alkalmából –
Vincze László papírmerítõ mester felajánlásaként – elkészült a
város könyve, amelyben minden városlakó, intézményi vezetõ
és munkatárs, egyesületi tag, a városért tenni akaró megörökítheti kézjegyét az utókornak. Szeptember hónapban a városkönyvet óvodákba, iskolákba, közintézményekbe juttatják el,
várhatóan októbertõl nyílik lehetõség arra, hogy a városlakók
is megörökítsék aláírásukat a könyvben.
A városkönyv a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (503368) ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-18.00, kedd: 8.0016.00, szerda: 8.00-16.00, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.0012.30) érhetõ el. A részletekrõl és aktuális információkról a
www.szentendre.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Kistérségi hírek
Szeptember 16-án a kistérség 13 településének polgármesterei a Vizes Nyolcas Uszodában megtartották tanácsülésüket, amelyen a következõ döntések
születtek.
 Közoktatási referens munkakör a kistérségi irodában. A Kistérségi Oktatási Tanács javaslatára a kistérségi iroda pályázatot ír ki
közoktatási referens munkakörre az oktatás
kiemelt térségi szerepére tekintettel. Az új
munkatárs várhatóan november 1-jétõl kezdi
meg munkáját.
 Cél lehet a kistérségi térfigyelõ rendszer
kiépítése. Megkezdõik a kistérség 13 településére vonatkozó adatgyûjtés egy közös térfigyelõ rendszer kiépítésére. A Szentendrén
most induló beruházás is bekapcsolódhat ebbe
a fejlesztésbe.
 Gondozási Központ kistérségi fenntartásban. A Gondozási Központ jelenleg szentendrei, budakalászi és pomázi finanszírozásból
átkerülne kistérségi fenntartásba, amelynek
kapcsán a mûködtetéshez 10millió Ft többlet
normatíva lehívható ilyen formában. A tárgyalások ez irányban megkezdõdtek.

Szeptember 25. (péntek)
9.00 Meghallgatások vagyon-, tájékoztatási
referens
Szeptember 26. (szombat)
15.00 Szüreti felvonulás
Szeptember 27. (vasárnap)
10.00 Családi vízisport nap
(Csónakház-telep)
Szeptember 29. (kedd) október 4.
Részvétel a wertheimi
sportfesztiválon

Múlt héten történt
Szeptember 14-15.
Vezetõi megbeszélésékkel kezdõdött a hét:
hivatalon belüli egyeztetések, ezt követõen
a VSZ Zrt. vezérigazgatója, a kistérségi irodavezetõ, az önkormányzati kötvénykibocsátást felügyelõ szakértõ, az uszoda vezetõi
az aktuális helyzetrõl tájékoztatták az önkormányzat vezetõit.

Szeptember 16.
20 órakor érkezett meg Salon-de-Provenceból az akkor már 12 napja kerekezõ francia
testvérvárosi delegáció a Városházára, akiket
a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének tagjai és Kun Csaba alpolgármester
fogadott.

Szeptember 17.
A Haszon címû magazin megkeresésére
dr. Dietz Ferenc polgármester interjút adott
Szentendre városfejlesztési terveirõl, különös
tekintettel a nõkre szabott városra.

Szeptember 19.
A Ferenczy Múzeum új épületének (a Földhivatal volt épülete) terveinek megtekintése

Szeptember 20.
 Pilisi Tekerõ október 10-én. A program fõ
eseménye egy kerékpáros kalandverseny Pilisszentlászlótól Pilisszentkereszten, Csobánkán,
Pomázon át Szentendréig. További információ: www.dunakanyar.org

Pomázon, a város napjára látogattak el a
szentendrei városvezetõk.
Polgármesteri Hivatal
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Szentendrei iskolák sikerei
Lapunk június 5-i számában közöltük a közoktatási intézményeink országos, megyei és területi versenyeken elért
eredményeit. Helyhiány miatt akkor a városunkban rendezett versenyekrõl nem tudtunk hírt adni. Mostani összeállításunkkal tesszük teljessé a képet az intézmények diákjainak és a tanítók, tanárok 2008/2009-es tanévben
nyújtott teljesítményérõl.
Barcsay Jenõ
Általános Iskola

Ferences
Gimnázium

Vizúr Péter, Boldog Áron
(6.B) 2. hely

helyezett (tanára Ácsné
Kovács Ildikó)

VIII. Áprily Lajos verseny
(Református Gimnázium)
Rajz: Eiler Annamária 6.A
ezüst minõsítés (tanára dr.
Simonné Kovács Mária)
Fotó: Bacsa Áron 7.C arany
minõsítés

Wass Albert Vers- és
Prózamondó Verseny
Sántha Balázs 11.A 1. hely

Városi népdalverseny
Benedek Brigitta 4.A 2. hely;
Petresevics Gergõ, Váczi
Buda Benedek, Jeney
Zsombor 4.B arany minõsítés;
Szilágyi Gergely I.B arany
minõsítés

S.O.S. - Save our Sources
pályázat (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum)
A 9.B osztály csapata: Gál
Enikõ, Rácz Nikolett, Pisták
Regina 2. hely (tanáraik
Révész Dorkás, dr. Cseriné
Andirkó Éva)

Városi népdalverseny
Csizmadia Réka 1.B ezüst
minõsítés (tanára Melich
Krisztina); Karajz Júlia 7.B
Arany fülemüle-díj (tanára
Szvorák Katalin). Csoportos
ének kategóriában: 3. osztályosok (3 fõ) arany
minõsítés; 2. osztályosok (10
fõ) ezüst minõsítés; 5. osztályosok (6 fõ) ezüst minõsítés.
Melich Krisztina tanárnõ
pedagógiai díjban részesült.
Városi versmondó verseny
Elõd Máté 4.B 1. helyezett
(tanára Mizsányiné Kovács
Judit); Wachsler Anna 2.A 1.
helyezett (tanára Göndör
Éva)

A Fõvárosi Önkormányzat
Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház és Gyógyfürdõ
(2026 Visegrád, Gizellatelep) felvételt hirdet
közalkalmazotti jogviszonyban titkársági feladatok
ellátására, határozott idõre

FELTÉTELEK:
- emelt szintû szakképesítés,
irodavezetõ
- angol nyelvtudás
- vezetõ mellett szerzett min. 2
év gyakorlat, legalább 3 év
szakmai tapasztalat
- felhasználói szintû levelezõ
rendszer ismerete
Elõnyt jelent az egészségügyben
szerzett gyakorlat.

Városi népdalverseny
Csongrádi Luca 8.B arany
fokozat; Gera Júlia 8.B ezüst
fokozat; Sergõ Sára 7.B arany
fokozat
Csoportos ének: Zempléni
karikázók - Fogarasi Flóra 7.B
és Sergõ Sára 7.B kiemelt
arany fokozat (tanáruk Tardy
Gergely)
Városi kosárlabda
bajnokság
lányok 1. hely, fiúk 2. hely
Szentendre-Wesselényi
Kosárlabda Kupa
fiúk 1. hely
Szentendre-Wesselényi
Íjászverseny
13 évesek között Jármy
Álmos 7.A 1. hely; 14 évesek
között Takács Gergely 9.B 1.
hely; 18 évesek között
Skublics Márk 11.C 1. hely;
Homonnay Dániel 12.A 2.
hely; Huszár György 12.C 3.
hely.
Szentendrei Szabadtéri
Múzeum S.O.S. (Save our
Sources) kiállításához
kapcsolódó ökológiahagyományõrzés témakörû
pályázata
Dobszay Katalin, Magyarkuti
Zsófia, Szabó Angéla 10.C 3.
hely. Pályázati munkájuk a
kiállítás anyagában is megjelenik. (Tanáruk Mészáros
Ottó)

Zrínyi matematikaverseny
Mogyorósi Levente 4.A 1.
hely
Mikulás Kupa
Mogyorósi Levente 4.A 2.
hely; Mihály Katalin 4.B 3.
hely; Csorba Gábor 4.B 3.
hely
Karácsony Kupa
Petresevics Gergõ 4.B 2.
hely; Ács Zoltán 7.B 2. hely
Húsvét Kupa
Ács Zoltán 7.B 3. hely
Nyuszi Kupa
Egyéni: Takács Dorka 2.A 3.
hely, Kocsó Bálin 1.C 3. hely
Váltó: Petresevics Kitti,
Kocsó Bálint, Borbély
Katalin, Raffai Lili 1.C 3. hely
Tenisz Kupa
Fábián Áron 8.A 1. hely
Sakkverseny
Bolla Árvai Zoltán 7.A 2. hely
Úszóverseny
Takács Szilvia 4. B 1. hely
Atlétika
Patakfalvi Gergõ 4.B 3. hely

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
- szakmai önéletrajz
- végzettségekrõl szóló okiratok
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

Városi szavalóverseny
Valentin Daniella 2.B 3. hely;
Döbrönte Ádám 1.C 2. hely;
Nagy Rebeka 5.B 2. hely;
Hermann Hanna 5.B
különdíj

Izbégi Általános
Iskola

Kézilabda
Jancsó Gergely 5.B 2. hely

BÉREZÉS:
KJT alapján, megegyezés
szerint.
Jelentkezni lehet személyesen
a szakkórházban a humánpolitikai osztályvezetõnél
(elõzetes bejelentkezés
a 06-30-919-6759 telefonon),
vagy e-mailen:
titkarsag@visegradikorhaz.hu.
Az álláshely az elbírálást
követõen tölthetõ be

Természettudományi
vetélkedõ
Kézdi Klementina, Kormos
Kata, Lezsán Alexandra (8.B)
1. hely
Katasztrófavédelmi
vetélkedõ
Ács Gábor, Csapó Kristóf,

Móricz Zsigmond
Gimnázium
Wass Albert versmondó
verseny
Faragó Eszter 10.B 2.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium
S.O.S. - Save Our Sources
(Mentsétek meg forrásainkat!)
Bándli Luca, Melicher Gréta,
Novák Pálma I. hely;
Gerstmayer Ákos, Jónai
Tamás, Mikula Alex 2. hely
Áprily Lajos
képzõmûvészeti vetélkedõ
Szappanos Ildikó 7.A arany
minõsítés
Áprily Lajos vers- és prózamondó vetélkedõ
Molnár Anna 8.B bronz
minõsítés

Szent András
Általános Iskola
Városi Népdalverseny:
Egyéni: Szerecz Klára 2.A
kiemelt arany; Mérges Zsuzsa
4.A arany; Vedres Péter 7.A
arany minõsítés
Csoport: 1.A Bariska Szilárd,
Csíkszentmihályi Márk, Csõke
Dávid, Dávid András, Földi
Boldizsár, Kéri János,
Gembela Gergely, Mérges
Márton, Jámbor Keve:, 2.A:
Eredics Vince, Horváth
Bence, Merza András,
Sarkóczy Bálint, 4.a: Bonifert
Péter arany minõsítés; 2.A:
Jassó Margit, Pálya Hanna,
Szerecz Klára, Tardy Júlia;
3.A: Bokor Anna, Csányi
Borbála, Szarkowicz Regina,
Szepesi Fanni, Szurmai
Rózsa; 4.A: Mérges Zsuzsi,
Pirityi Borbála, Sólyom
Panna, Mészáros Panka

kiemelt arany minõsítés,
Arany Fülemüle Díj a „legjobb
csoportnak“
Városi versmondó verseny:
Jassó Margit 2.A 1. hely;
Mérges Zsuzsanna 4.A 3. hely
Városi úszóverseny
Dávid Réka 2.C hátúszás,
Szepesi Fanni 3.A gyorsúszás,
Sciueref Kinga 4.B mellúszás
3. hely
Úton, útfélen címû Skanzen
által meghirdetett
rajzpályázat
Szakköri munkák:Vityi Petra
1. hely, Dóczi Júlia és Adolf
András 2. hely, Juhász Sára
3. hely
Díjazottak:Dávid Réka 2.C I.
hely, Marik Viktória 2.C,
Juhász Róza 3.B I. hely;
Hoover Laura 2.C, Karajz
Noémi 2.C II. hely; Kun
Boglárka 2.A 3. hely;
Szentgyörgyi Máté 1.B és
Kamp Mária 6.B különdíj

Templomdombi
Általános Iskola
Skanzen Úton, útfélen címû
országos rajzpályázat
558 pályamû közül 89 volt
díjazott, ebbõl 17 díjat
tanulóink hoztak el.
Vizuális Mûhelybõl:
Lakatos Márk 1.o., Gaszner
Anna 1.o., Török Eszter 1.o.,
Albert Hanna 2.o., Szatmári
Vivien 3.o. (tanáruk
Deli Gabriella)
1. osztályból: Dorn Júlia,
Bus Ruben és Dudás Norbert
közös alkotása, Kocsis
Zsombor (tanáruk
dr. Czuprák Ottóné)
2. osztályból: Papp Kata,
Kecskés Andrea, Léránt Sára,
Nagy Boldizsár és Vlaszaty
Soma közös alkotása (tanáruk
Kelemen Andrásné)
3. osztályból: Márkus Panna,
Jászberényi Réka, Masát Máté
(tanáruk: Klement Monika)
4. osztályból: Kocsos Villõ
és Kosztolányi Dalma közös
munkája kapott díjat
(tanáruk Bajkóné Turóczi
Judit)
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„Önmagunkat elfeledve megtaláljuk magunkat“
Ezt a mottót választották a Vasárnapi
Iskola mozgalomban részt vevõ pedagógusok az elõttünk álló tanévben.
Hûen kifejezi ugyanis azt a munkát,
amelyet a határon túli gyermekekért
végeznek, amikor hétvégén – félretéve
saját elfoglaltságaikat – elindulnak
hozzájuk. Félreteszik a nekik is járó
kikapcsolódás, pihenés iránti igényt,
és mennek, hogy másokon segítsenek,
hogy óvják – erejükhöz képest – a fogyatkozó magyarságot. S miközben
másokra figyelnek, „megtalálják magukat“, megtalálják a minden ember
meglévõ jót, az önzetlen szeretetre
való képességet.
A szentendrei székhelyû alapítvány
Szentendrén tartotta éves összejövetelét, amelyre az ország különbözõ
részeirõl érkezõ pedagógusok között
immár helyieket is köszönthettünk. A
Szentendrei Polgármesteri Hivatal
támogatásából rendezett találkozó
elsõ napjának színhelye és házigazdája a Szabadtéri Múzeum volt, amely
nemcsak vendégül látta a pedagógusokat, de színes programokkal is kedveskedett Csernák Éva és Papp Kornélia
révén. Szívbõl köszönjük mindkét
intézmény példaértékû segítségét.
A Böjte atya nagyszalontai árvaházában végzett munkát megörökítõ
fotó-kiállítást Cseri Miklós, a múzeum

Új programokkal
vár mindenkit
az Agy Tanoda!
Iskolánkban a tanulók, a szülõk
és az érdeklõdõk a tanítási idõn
kívül is színes programok adta
élményekkel gazdagodhatnak.
Ezért az egész tanévben gazdag
ajánlattal vár mindenkit az Agy
Tanoda.
Programindítóként szeptember 12-én majd kétszázan kirándultunk a Kõhegyre, ahol családias hangulatban piknikelt együtt
gyerek, szülõ és tanár. Volt
játék, labdázás, kacagás és
a gyerekek legnagyobb örömére több száz palacsinta gondoskodott az igazán jókedvrõl.
Az Agy Tanoda diákjai is készülnek a
szeptember 26-i a szüreti felvonulásra, de még az esemény elõtt mindenki
megtekintheti Bacsó Krisztina fotómûvész kiállítását. Különleges lehetõség, hogy az érdeklõdõk a tetszetõs,
igényes alkotásokból a helyszínen még
vásárolhatnak is.
Külön nagy izgalommal készülnek diákjaink és családtagjaik az idén elõször,
szeptember 26-án megrendezésre ke-

fõigazgatója nyitotta meg, aki Szeverényiné Sebõk Judit fényképeit
nézegetve hamar ráérzett munkánk
lényegére. Észrevette, hogy itt a gyermekek tekintet csillogó, élénk, nem
olyan fásult, mint más árvaházak kis
lakóié.
Igen, ezt szeretné elérni a mozgalomban önzetlenül dolgozó közel hatvan
pedagógus, hogy a gyermekeket,
amennyire lehet, mentesítse a méltatlanul vállukra nehezedõ terhektõl, ami
a kisebbségi létbõl és a szülõk
hiányából vagy nagyon szûkös anyagi
helyzetébõl fakad.
Munkánkba folyamatosan bekapcsolódhat bárki, aki egyetért céljainkkal.
Jelentkezésüket várja az alapító,
Benkei Ildikó (06-30-670-5327).
A szentendrei önkormányzat nemcsak
ezt a rendezvényt, de egyik nyári
táborunkat is támogatta, amelynek
keretében az anyaországban láttunk
vendégül határon túli gyermekeket.
Íme, az errõl készült beszámoló.
A tábor ideje: július 19-25., Keleti-fõcsatorna
Vasárnap délután – több hetes szervezõi munka után – megérkeztek
vendégeink a határon túlról: gyerekek

rülõ vidám, jótékonysági vásárra, mely
10 órától látogatható iskolánkban. Ezt
a nem mindennapi iskolai vásárt gyermekeink szüleinek ötlete és szervezése
hozta létre. Tanulóink és családtagjaik alig használt ruháiból, játékokból, mesekönyvekbõl válogathatnak a
hozzánk betérõ látogatók, olcsón találnak majd szép és egyben hasznos
holmikat. A vásár teljes bevételét
iskolánk, tanulóink javára fordítjuk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
S ha már nálunk jár valamely programunkon vagy csak kíváncsi ránk, részletesen
tájékozódhat
készségfejlesztõ, gazdag
ismereteket biztosító, állandó szakköreinkrõl, kézmûves foglalkozásainkról.

Októbertõl induló szakköreink:
Hétfõ: színészmesterség
Kedd: moderntánc, angolra hangoló
ovisoknak, informatika
Szerda: moderntánc, kézmûves, olasz
Csütörtök: sakk, angolra hangoló ovisoknak
Péntek: néptánc, kézmûves
Bõvebb információ:
www.agytanoda.hu
vagy 26/311-387

és kísérõik Kisnyégerfalváról, Magyarremetérõl és Belényesújlakról. Elsõ
esténk beszélgetéssel, ismerkedéssel,
közös énekléssel telt el. Igyekeztünk
úgy összeállítani a programokat, hogy
azok kicsiknek is, nagyobbaknak is és
a felnõtteknek is maradandó élményt
nyújtson.
Délelõtti foglalkozásokon beszélgettünk Kálvinról – életérõl, munkásságáról –, megismerkedhettek a nagy
„sömmivel“, Hortobágy élõvilágával.
Játszottunk nyelvi játékokat, volt
csapatverseny és tudáspróba is a

hétvégén. Kézmûves tevékenységeket
is biztosítottunk a táborozóinknak:
készítettünk rongybabát, csipeszbábokat, barkácsoltunk madarat,
díszítettünk mézeskalácsot, volt körmönfonás - fonás vagy origami kép
készítése is.
Délutánonként meghívott vendégeink
tartottak színvonalas elõadásokat honfoglaló õseinkrõl, a magyarságról, népszokásainkról. Volt íjász-bemutató,
ami után lelkesen próbálták ki az íjakat
kicsik, nagyok. Jöttek hozzánk közös
játékra cserkészek, és neves zenepedagógussal zsoltárokat, népdalokat
ismerhettünk meg.
Kirándulásokat is szerveztünk: többször voltunk Debrecenben, bemutattuk a város nevezetességeit, strandoltak az Élményfürdõben, nagy sétát
tettünk a Nagyerdõn, meglátogattuk
az állatkert lakóit és az „5 holdas
pagony“ játékait is kipróbálták a
gyerekek. Kirándulást szerveztünk az
M3 Archeoparkba és Hortobágyra.
Gondoskodtunk esti programokról is.
Hallgathattunk élõ zenés koncertet,
nézhettünk igazi bûvész-showt, volt
közös éneklés gitármuzsikára, vagy
labdajáték, ahol a gyerekek és a felnõttek együtt játszhattak.
Az utolsó délután megtörtént az
ünnepélyes „táborzárás“. Könyvekkel,
emléklapokkal és apró ajándékokkal
búcsúztunk a gyerekektõl.
A táborért felelõs pedagógusok:
dr. Barabásné Ági, Dobrossyné Éva,
Hájerné Zsuzsa, Bakosné Kriszti
Vasárnapi Iskola - a határokon túl
Szeverényiné Sebõk Judit fotói
október 30-ig láthatóak a Skanzen süttöri

rendeznek Tokióban Osakában és más
japán városokban is.
A Templomdombi Általános Iskola
Vizuális Mûhelye évrõl évre meghívást
kap erre a pályázatra, mert Deli
Gabriella tanítványai 1998 óta rendszeres résztvevõi ennek a világméretû
versenynek. A tavalyi évben 10 tanulót
díjaztak, idén pedig 9 tanuló vehette
át a díjat szeptember 19-én, a Békásmegyeri Közösségi Házban tartott
díjátadó ünnepségen, melyet a PENTEL írószerek és készségfeljesztõ
eszközök magyarországi képviselete
Török Emma rajza rendezett.
Díjazottak:
Bárdos Fanni
BRONZ ÉREM
Nyvelt András
Török Emma
Mikus Barnabás
A Templomdombi Általános is- Szumai Anna
PENTEL DÍJ
kolából kilenc tanuló nyert díjat a Albert Hanna
japán PENTEL Nemzetközi Gyer- Jászberényi Réka
mekrajzpályázaton, melyet 39. Apor Franciska
alkalommal hirdettek meg az Sebõk Rita
idén.
Felkészítõ tanár: Deli Gabriella
Gratulálunk a szentendrei Templom42 országból közel 60 ezer rajz dombi Általános Iskola Vizuális Mûérkezett, melyet a mûvészekbõl, szak- helyének, hogy ismét ilyen szép sikert
emberekbõl álló szakavatott zsûri ért el, és a díjazottak között köszöntértékelt. A munkákból vándorkiállítást hették õket.

Rajzos sikerek
Japánban
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Egy haláleset
intõ példája
Amint az elõzõ cikkemben
(2009. július 10-i számban)
írtam, az önkormányzati lakásokból történõ kiköltöztetéseknek megvan az elsõ áldozata. Ahogy az öreg fákat nem
lehet már átültetni, úgy az
idõs embereket sem szabad
kitenni a változtatásoknak.
A Dumtsa Jenõ utca 22-ben élt
Mariska néni legalább ötven
éve. Egyedül élt kis lakásában,
ahol még öreg korára is mindig
tisztaság és rend uralkodott.
A kilencven évéhez közeledõ
Mariska néni mindig vidám és
közvetlen volt, sokat beszélgetett a szomszédokkal, és kis
sétái alkalmával szentendrei
ismerõsökkel, közöttük velem
is. Az utóbbi idõben, miután
megtudta, hogy el kell költöznie megszokott kis otthonából, mert a város másra kívánja használni ezentúl a házat,
egyre többet sírdogált, pa-

naszkodott, félt a költözéstõl,
és az új környezettõl, meg
attól, hogy fogja megszokni
az új helyet. Igaz, hogy aláírta a cserérõl szóló szerzõdést,
de szíve mélyén nem tudott
beletörõdni. Egyedül maradt
bánatával és gondjával.
Augusztus 26-án rosszul lett,
és már holtan találták meg kis
lakásában.
Õt már nem lehetett átültetni… Most 1:0-ra gyõzött az
önkormányzat!
Isten veled Mariska néni, nyugodj békében. Lélekben itt
maradtál a Dumtsa Jenõ 22ben.
Dés Jolán

Tisztelt Dés Jolán!
Szentendre Város Önkormányzata 900 millió forint összegû
támogatásban részesült a belváros felújítására. A történelmi városmagban köztéri
felújítások, forgalomcsillapítási beruházások, parkfelújítások és épület-, illetve
homlokzat és burkolat-felújítások lesznek.
A többi nagyprojekthez hasonlóan a belváros-rehabilitáció kapcsán is nagy türelemre
lesz szüksége a helyben lakóknak. A néhány hétig, hónapig
tartó kellemetlenség után
azonban Szentendre városmagja felzárkózhat a nyugateurópai történelmi városok
mellé.

A belváros felújítása régóta
megoldásra váró probléma, és
mindannyiunk érdeke, hogy
városunk élhetõbb és szebb
legyen. Ezek a lakások évtizedek óta leromló állapotban vannak, felújításuk életveszély-elhárítást is jelent
egyben. Hosszas egyeztetés
elõzte meg az érintett ingatlanok kiürítését, a lakók kéréseit minden esetben figyelembe vettük. Az önkormányzat a
rendeletben megfogalmazottakon túl is segítette az érintett bérlõket. A projektben
szereplõ belvárosi önkormányzati lakásokat illetõen a helyi
rendeletnek megfelelõen a
lelépési díjat vagy az ingatlancserét az érintett lakók
elfogadták.
A belváros központja csak úgy
újítható meg, ha a belváros
felújításával érintett lakók
számára megtaláljuk a legoptimálisabb megoldást. Az önkormányzat arra törekedett, hogy
a lakók élethelyzetében ne történjen változás, és a számukra
legjobb megoldás szülessen
meg. A város a lakók nélkül mit
sem ér. A belváros felújítsa
során nem a lakók ellen, hanem
velük együtt játszunk. Számunkra minden szentendrei
távozása veszteséget jelent,
ezúton is õszinte részvétünket
fejezzük ki Mariska néni halálával kapcsolatban.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Beharangozó
Október 7-én 17 órakor a Pest
Megyei Könyvtárban Katona Bernadette: Turulszobrok a Kárpátmedencében címû kiállítás megnyitójára kerül sor. A kiállítás
2009. október 16-ig látható.

Felhívás szentendrei
diákzenekaroknak
Szentendre Város Önkormányzata
felhívást tesz közzé szentendrei
diákzenekarok versenye céljából.
Jelentkezési határidõ: október
10. Részletes információ kérhetõ:
Dala-Nagy Katalin oktatási referenstõl 26/503-337-es telefonszámon.

Nosztalgia délután
Szeretettel várjuk Szentendre
minden nyugdíjasát október 4én, vasárnap 15-19 óra között
nosztalgia délutánunkra a Remisz
ebédlõjébe (a Kaisers áruház
mögött). A rendezvényt kéthetente tartjuk, belépõdíj: 600
Ft.
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Köszönjük a támogatást!
AUTÓMENTES NAP
A szeptember 22-i Autómentes nap Szentendrén nagyon széles
összefogásnak köszönhetõen jöhetett létre.
Köszönjük az együttmûködõ segítséget a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gépjármûvek Tanszékének és Elektronikus Jármû és
Jármûirányítási Tudásközpontjának az érdekes jármûvek bemutatóját, Szentendre Város Önkéntes Tûzoltó Egyesületének és
az Önkormányzat Hivatásos Tûzoltóságának a tûzoltósági bemutatókat, a Szentendrei Rendõrségnek,és Volánbusznak a sok
érdekes feladatot, Polgárõrség Szentendrének és a Közterületfelügyeletnek a közterület biztosítását, Magyar Posta Zrt.
Szentendre 1. körzeti postájának az elektromos autók bemutatását és Szentendre bélyegét, Gondozási Központnak, Védõnõi
szolgálatnak, az Egészséges Városért Közalapítványnak az
egészségügyi tanácsadást, orvosi ügyeletet, Erdei Iskola
Alapítványnak, Élõ Táj Egyesületnek, Fulco Deák Egyesületnek
és Pintér Ádámnak a sok segítséget, Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesületének a „babakocsitoló verseny“ megszervezését,
Paradicsom klubnak a Critical Mass szervezését, Szentendrei
Pesto Sport Egyesületnek a kajakos, kenus bemutatót, a
Szentendrei Mûvészeti Iskola Néptánc Csoportjának a néptáncbemutatót, Görög kancsó Étteremnek az áramot, Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának, Szentendre és Vidékének, Szentendre Tévének,
Dera Tévének a tudósítást.
Köszönjük a szponzorok önzetlen segítségét: Szentendre
Város Önkormányzatának, Szentendrei Kulturális Kht.-nak, Vizes
Nyolcas Uszodának és Szabadidõközpontnak az ingyenes uszodabelépõket, ÖKO Pannon
Kht.-nek az egész napos
hulladékos bemutatót,
Corner Szerb Étteremnek
a kedvezményes ebédeket, MAHART Passnave Személyhajózási
Rt.-nek a dunai hajózási
lehetõséget,
Beck's
Energy Produkciós Irodának, SOLE-Mizo Zrt.nek, Nestlének, Epson
Magyarországnak a sok
ajándékot, Maros Márk
kiskereskedõnek az almát, Szûcs Sándor papírmolnárnak az okleveleket. Köszönet a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referensének, Sándorné Vincze Viktóriának az
önzetlen, áldozatkész munkáért.
Örülünk, hogy Szentendre minden általános iskolája, nagyon
sok óvodája, középiskolák közül a Petzelt József Szakképzõ
részt vett az Autómentes napon.
Köszönjük azoknak a
szentendrei óvoda-, iskolapedagógusoknak a segítségét, akik idõt, energiát szántak ezen a napon
arra, hogy a gyerekekhez
közelebb hozzák a környezettudatos magatartást,
autómentes közlekedést,
és tanítványaikkal együtt
részt vettek a Duna-korzón megrendezett Szentendrei Autómentes napon.
Zakar Ágnes
szervezõ

város 7

Autó nélkül a városban
Szentendrei Autómentes Nap
A 2002 óta minden évben megrendezendõ Európai Mobilitási Héthez
kapcsolódott Szentendre Város Önkormányzata is. Az Európai
Autómentes Napon, szeptember 22-én lezárták a Duna-korzó egy
részét, és a szervezõk különbözõ színes programokkal hívták fel a
figyelmet arra, hogy autó nélkül hogyan is lehet(ne) közlekedni a
belvárosban.

A délelõtt az óvodásoké, kisiskolásoké volt, szinte mindent kipróbálhattak:
voltak autómentes feladatok, állatolimpia, Volánbuszra arajzolás, aszfaltrajzverseny. A tûzoltósági bemutató mellett egész nap lehetett hajózni a Dunán a
MAHART jóvoltából. A napos, õszi idõ kicsalogatta az embereket a szabadba, s
bár munkanap volt, sokan eljöttek a Duna-partra. Miközben a KRESZ, ügyességi
és távolsági kerékpáros vetélkedõ zajlott a HÓD Egyesület és a rendõrség
vezetésével, az ÖKO-Pannon sátránál közel háromszázan fordultak meg. Fõleg az
ovisoknak és általános iskolásoknak tartottak játékos bemutatókat a szelektív
hulladékgyûjtés és az újrahasznosítás különbözõ formáiról. Nagy sikerrel próbálhatták ki a Hasznosító tornyot, az Öko-fát és a Rendmezõt, mely mind arra hívta
fel a figyelmet, hogy kis odafigyeléssel milyen könnyen és kényelmesen beilleszthetõ a mindennapokba a különbözõ hulladékok válogatása. Tippeket kaphattak
arra is, hogy a gyûjtés során az újrahasznosított "szemétbõl" mennyi mindent
lehet elkészíteni. Csak remélni lehet, hogy az ott elhangzott érdekes információkat a gyermekek hazaviszik, és könnyebben elsajátítják majd a
környezettudatos életforma alapjait.
A tûzoltóság, rendõrség bemutatói mellett nagy sikernek örvendett a Magyar
Posta új kisautója és a Mûszaki egyetem Gépjármûvek tanszékének kísérleti
autói, melyet bárki kipróbálhatott. Délután a babakocsis kismamák álltak rajthoz.
Jómagam ikreimet otthon hagyva vágtam neki az útnak a Péter Pál utcától hal-
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adva körbe a Polgármesteri Hivatalig, a Fõ téren, Görög utcán át vissza a Dunakorzóra. Gyakorlatból tudom, hogy nem egyszerû a macskaköveken egyensúlyozni a sokszor elakadó babakocsival, a résztvevõk között a kerekesszéket toló
Vrskovetz család is naponta megtapasztalja az ezzel járó nehézségeket.
Transzparensünk nem volt, hogy miért is vonulunk ennyien, látszott a mögöttünk haladó autósokon a türelmetlenség. Néhányuknak mondtuk, hogy ma autómentes nap van, de a zavart mosoly a türelmetlenségüket palástolta.
Mire visszaértünk, már zajlott az érdekes jármûvek bemutatása és felvonulása,
szólt a zene, az aszfaltos táncházban ropták a vállalkozó kedvûek a táncot. Zakar
Ágnes képviselõ asszony, fõ szervezõ elmondta, hogy másodszor rendeztek meg
ilyen egész napos autómentes programot, melynek a célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét arra, hogyan lehet autó nélkül, más eszközökkel, más módon
is gyorsan közlekedni a városban. Külön kiemelte, hogy nagyon széles civil
összefogásnak köszönhetõ, hogy ez a nap ennyi programmal, érdekességgel
megvalósulhatott. 16 órakor érkezett dr. Dietz Ferenc polgármester, hogy az
eredményhirdetés során átadja az értékes díjakat, díszokleveleket a kerékpáros
távolsági és ügyességi vetélkedõn résztvevõ csapatoknak és a partnereknek.
A KRESZ, ügyességi és távolsági kerékpáros vetélkedõ I. helyezettje a Szent
András Általános Iskola Turbó Rudi csapata lett, õk ingyenes uszodabelépõt is
kaptak a Vizes Nyolcas uszodába. II. helyezett lett a Petzelt József Szakiskola
Vadkerék csoportja, III. helyen végzett a Barcsay Általános Iskola PEVA csoportja. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete tagjaként az ötgyermekes
Eckensberger család, a HÓD Egyesület aktív segítõi, és a szintén nagycsaládos
Ábrahám család is kapott uszodabelépõt.
Három általános iskola – Izbégi Általános Iskola, Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, AGY Tanoda – Szentendre Város bélyegét kapta az oklevél mellé, hiszen
a legnagyobb számban vettek részt a versenyeken, a programokon.
Az eseménydús napot a Critical Mass biciklis felvonulása és ír népzenei koncert
zárta.
Szervezõk: Zakar Ágnes, Bükkös Patak Baráti Köre Egyesület, Beck László, HÓD
Honismereti Túraegylet, Sándorné Vincze Viktória, Szentendre Város Önkormányzata környezetvédelmi referens.
dcs
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Baloldali mentalitás,
avagy kognitív disszonancia
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.
„Végleg elegem lett a baloldalból“ – mondta váratlanul egy
baloldali törzsszavazó Levedi
ismerõsének ezen a nyárelõn,
amikor a legújabb MSZP/SZDSZ
(röviden: MSZDSZP) csalás és
lopás napvilágra került. Az
ismerõs, aki a másik oldalnak
szurkol, igencsak meglepõdött
a nem várt fordulaton, és
megkérdezte elkeseredett kollégáját: ez most azt jelenti,
hogy legközelebb a FIDESZ-re
szavazol? Az illetõ azonban –
gyorsan szertefoszlatva a kérdezõ naiv reményeit – ezt
válaszolta: „Ez szóba sem
jöhet, mert a FIDESZ és Orbán
ízléskultúrája nagyon idegen
nekem.“
Amikor egy fogadáson egymás
mellett eszegetve Levedi meghallgatta barátja történetét,
elsõként az futott át az agyán,
hogy vajon mi lehet a mai jobboldali ízléskultúrából elviselhetetlenebb, mint például az,
amikor csepeli szocialisták
egymást lövik le a koncért,
vagy amikor a koalíciós társak
a televízió nyilvánossága elõtt
küldik el egymást a p…-ba és
így tovább (hogy a 2006-os
kormányzati erõszaktételekrõl
már ne is essék szó). Mindezeket a csalódott balos szavazó minden nyilvános ellen-

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!

vetés nélkül elviselte. Mindazonáltal Levedi nem lepõdött
meg magyarázaton: nem elõször és nem is utoljára találkozott ezzel a mentalitással.
Felesége, aki középiskolában
tanít és naponta kényszerül
tömegközlekedési eszközön
utazni, rendszeresen hasonló
élményekrõl számol be. A forgatókönyv nagyjából a következõ. Jobboldali kormányzás
idején, pár héttel a hatalomátvétel után, megkezdõdik a
hangoskodás. Mindig akad a
vasúti kocsiban néhány Népszabadságot vagy Népszavát
szorongató utas, aki felháborodottan, hangos szóval szidja „ezeket“, és közli, hogy a
közállapotok elviselhetetlenek, és egyáltalán, borzasztó,
hová jut így az ország… Mindig akad olyan is, aki kontráz
neki(k), így aztán az utasokban korán reggel kialakul a
megfelelõ, ösztönzõ hangulat.
Az iskolában folytatódik
ugyanez. A ki tudja miért, de
ilyen helyeken rendszerint
többségben lévõ okos, baloldali értelmiségiek szintén
kéjesen szenvednek, minden
egyes kormányzati lépést
fennhangon bírálnak, nap
mint nap azt lihegik, hogy ezt

már nem lehet tovább bírni,
és mielõbb el kell zavarni
ezeket a kontár, antidemokratikus, soviniszta és rasszista
gazfickókat.
Levedi munkahelyi tapasztalatai mit sem különböznek
ettõl. A csoportos kávézás
rövid idõn belül politikai
vitafórummá alakul, ahol a
szintén többségben lévõ balliberálisok ugyanolyan látványosan fenekednek, jó adag
gyilkos iróniával, olykor dühkitörésekkel fûszerezve. Levedi jól megjegyezte magának
okos, kedves, empatikus kollégájának 2000 körüli alakítását, aki egy ilyen beszélgetésen felemelt karokkal,
eltorzult arccal hörögte: „Én
már nem bírom tovább, ezeknek
minden szavuk hazugság".
(Levedi akkor nagyon kiakadt
ettõl, de ma már, Gyurcsány
és Õszöd után, csak mosolyogni tud az egészen).
Aztán mikor eljön a várva várt
baloldali gyõzelem, és az új
„földesurak“ (a bankárok)
megkezdik kormányzati tevékenységüket, vagyis minden
nap szolgálnak valamilyen
megszorító intézkedéssel és a
korábbinál is szemtelenebb
korrupciós üggyel (id est:

beindítják közpénzleszívó
gépezetüket), a vonaton és a
munkahelyeken beáll a csend.
Nemcsak a hangoskodás szûnik meg, hanem maga a közügyekrõl való beszélgetés, a
korábban végeérhetetlen politizálás is. A napi döntéseket
nem kommentálják többé,
sõt… Ha valaki arra vetemedik, hogy szóba hozzon
vagy – horribile dictu – kritizáljon valamilyen lépést (ha
csak olyat is, ami kifejezetten
az adott közösséget érinti
rosszul), akkor heves visszautasításban részesül. A jobboldal „uralma“ idején sokat
szenvedõk reakciói jól tipizálhatók Levedi említett kollégáján. Nála ilyenkor a következõ viselkedésmódok figyelhetõk meg. 1. Egyáltalán
nem kezdeményezi, sõt kerüli
a politikai vitákat, de egy-egy
megjegyzéssel érzékelteti,
hogy õ továbbra is egyetért
választottjaival (bármilyen
marhaságot találtak is ki). 2.
Ha nem úszhatja meg a számára kellemetlen hírek, ügyek
megbeszélését, akkor közli,
hogy õt hagyják békén, mert
nyugodtan akar ebédelni. 3.
Erõsebb kritikák esetén dühkitöréshez folyamodik, és/vagy

közli, hogy a kritizálók „gyûlölködnek“. 4. Ha végképp nem
tud kitérni az „ütközet“ elõl,
Levedi feleségének kollégáihoz hasonlóan végsõ érvként
mindig azzal vág vissza, hogy
a másik oldal sem jobb, sõt az
talán még többet lopott.
Levedi legutóbb egykori egyetemista csoporttársával keveredett ilyesféle vitába, akinek a végén szintén nem maradt más érve, mint az állítólagos Orbán-bányák és a tokaji
szõlõk.
Levediben ezért alakult ki az a
meggyõzõdés, hogy hazájának
legsürgõsebben gyógyítandó,
a közélet normalizálása érdekében leggyorsabban leküzdendõ betegsége a kognitív
disszonancia. Ennek az 1950es évek végén leírt kórnak a
lényege az, hogy amikor az
ember a meglévõ elképzeléseinek, ismereteinek, hiteinek
ellentmondó hírekkel, eseményekkel találkozik, akkor feszélyezetté, feszültté válik.
Ezért a disszonáns érzéstõl
szabadulni akar, amit úgy
érhet el, hogy vagy változtat
korábbi véleményén, vagy
elfojtja és lekicsinyli a meghasonlást okozó új ismeretek
jelentõségét, és még megátalkodottabban védi „régi
igazát“. Magának sem vallja
be, hogy ezzel voltaképpen az
önbecsülését félti. A politikai
példánál maradva: a választottjai nem lehetnek olyan
rosszak és aljasok, amilyenek
valójában, hiszen õ ilyenekre
sosem szavazna (pedig megtette). Levedinek az volt az
érzése, hogy az általa ismert
baloldali értelmiségiek jelentõs részén 2002 után ez a kór
hatalmasodott el. Döntõ többségük azt a megoldást választotta, amit barátjának ismerõse: „ezektõl megundorodtam, de a többiek sem különbek“. Levedi sokszor eltûnõdött azon, hogy vajon minek
kellene még történnie (mit
kellene elkövetnie a balliberális hatalomnak) ahhoz,
hogy ez a kör a másik megoldást válassza, s ne csak esetleges távolmaradásával, hanem egyszer végre szavazatával is esélyt adjon a másik
alternatívának. Sok ügynél
hitte, hogy ezt már õk sem
tûrik el, de a végén mindig
tévedett. Hogy az MSZP még
mindig 10% körül áll, a legjobb
bizonyítéka annak, milyen
szívósan tartja magát a
betegség.
Levedi nyomán
Madzsar Ali
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Már nem pergetik a vizet, már nem kelepelnek...
Malmok a Dunán és a Bükkös-patakon
közelmúltban egy baráti
társaságban valaki felvetette, hogy milyen jó
lenne Szentendrén egy patakmalmot építeni. A hálás
témára többen és azonnal lecsaptak: „ugyan“, „de minek“,
„ez ma már nem idõszerû“,
„nem lenne gazdaságos“ stb.
Pár nappal késõbb egy tévémûsorból nem kis meglepetésemre megtudtam, hogy
valahol dél, dél-nyugat Dunántúlon jó néhány régi malmot felújítottak és üzembe
helyeztek, nem elsõsorban
idegenforgalmi látványosság
kedvéért, hanem munkára.
Sõt, ezek az anakronisztikus
elszántak már valami érdekvédelmi szervezetbe is tömörültek. Ez adta az ötletet, hogy
tegyek egy villámlátogatást a
szentendrei malmok tájékán.
Tekintettel azonban arra, hogy
minden nemes próbálkozás
ellenére mégiscsak egy kihalt
mesterségrõl, a vízimolnárságról és a vízimalmokról lesz
szó, néhány alapfogalmat
érdemes tisztázni, rögtön az
elején.

A

GABONAÕRLÉSTÕL
AZ ÁSVÁNYZÚZÁSIG
A néprajzi szakirodalom a vízimalmoknak több fajtáját különbözteti meg egymástól. A
víz sodrásának energiáját hasznosító, egyszerûségükben is
bonyolult mechanikájú berendezések egyik nagy csoportját
a folyami malmok, másik csoportját a patakmalmok alkotják.
A folyami malmok a parton,
vagy a part mentén cölöpökön
álló, stabil építmények voltak,
szemben a helyüket változtató
hajómalmokkal. A folyami
malmok általában gerendavázas, deszka oldalú építmények, de a parton álló malomházak között elõfordultak
tégla- és kõ falazatúak is. Ha a
malomház a parttól beljebb állt,
kis híd vezetett hozzá. Felszereléséhez tartozott egy-egy
nagyobb dereglye és csónak is,
hogy a malmot a folyó mindkét
partjáról igénybe lehessen
venni, másrészt, hogy a malom
vízben levõ berendezéseit,
építményeit javítani, gondozni
lehessen.
A folyami malmok alulcsapós
vízi kerekei a hajómalmokéhoz

hasonlóan széles és ritka
lapátúak voltak. Ha a malmot
nem kívánták üzemeltetni,
leeresztették a kerék elé az ún.
tiltó deszkázatát, ami megszüntette a víz áramlását a
kerekek elõterében. Indításkor a tiltót felhúzták.

volt az õrlésre. Elõnye a patakmalomhoz viszonyítva, hogy
helyét a víz sodrásához alkalmazkodva változtathatták, a
hátránya, hogy télire jégzajlásmentes kikötõbe vagy partra kellett vontatni. A hajómalmokat vesszõbõl font

országút (mai Duna-korzó)
mellett, és próbálok a túlsó
oldalra átjutni. Egyszer csak
elmosódik elõttem ez a zajos
nyüzsgés, és helyette magam
elõtt látom a sok-sok év elõtti
keskeny kocsiutat, öreg, terebélyes fákkal szegélyezve.

A két utolsó szentendrei Duna-malom,
háttérben a Szamárheggyel és a Preobrazsenszka templommal

A vízi malmokat az elmúlt
századokban a gabonaõrlés
mellett sok egyéb, a mindennapi életet kiszolgáló munkafolyamat (darálás, hántolás,
kásatörés, fûrészelés, kallás,
kovácsolás, érc- és ásványzúzás stb.) végzéséhez hasznosították.
MALOMSZEGHEZ KÖTÖZVE
A messzi múltba veszõ századoktól a huszadik század
közepéig a szentendrei vízimalmok kerekei részben a
Dunán, részben a Bükköspatakon forogtak. A18. század
elején három molnárról tesznek említést a források, Esztergomban is csak két malom
õrölt ez idõ tájt a Dunán. A
század közepén egy összeírás
szerint Szentendrén már
nyolc molnár dolgozott, a túlparti Vácon is csak kettõvel
kevesebb. Szentendre két
utolsó Duna-malma, melyek
még a két világháború között
is mûködtek, hajómalmok
voltak, s csak feltételezhetjük,
hogy az idõben korábbi társai
úgy szintén.
A hajómalom olyan, két úszó
testen nyugvó malomszerkezet, amely bármely folyószakaszon lehorgonyozhatott,
ahol a vízáramlat – esetleg
némi rásegítéssel – alkalmas

kötelekkel kötötték a folyó
fenekére levert, erõsen megvasalt cölöphöz, az ún. malomszeghez, amik viszont
akadályozták a hajózást. Mária
Terézia – a molnárok nagy
tiltakozása ellenére – kötelezte is õket a vaslánc és vasmacska használatára.
Az évszázadok alatt nem sok
lényegi változtatást megélt
vízimalmokat és molnáraikat a
19. század nagy kihívás elé állította. Míg korábban leginkább
a vízparti hajóvontató utak kijelölése ütközött a dunai molnárok érdekével, addig a gõzenergia által gyors lendületbe
hozott folyami hajózás, alig
gyõzhetõ ellenfélként mutatta
meg magát. De a gõz utat tört
egy még veszedelmesebb területen, magában a malomban.
A gõzmalmok terjedése a hagyományos, vízcsorgással kelepelõ malmok lassú agóniájához
vezetett. Magyarországon 1889ben a lisztnek több mint felét
már gõzmalmok állították elõ.
A szentendrei festõk közül
többen is megfestették a
szentendrei Duna-malmot.
Onódi Bélától még egy nosztalgikus
visszaemlékezéstöredék is emléket állít az általa még látogatott, majd az
emlékezés ködébe veszett vízi
relikviának: „Állok az autókaravánnal zsúfolt Duna-parti

Érzem a nagy csöndet, melyet
csak néha szakít meg egy-egy
szekér zörgése. Akkor még állt
a két vízimalom is a Dunán. Az
egyiket a Görög utcán menve
pillanthattuk meg, a másikat
vagy száz méterrel odébb,
a Pap-sziget felé. Az egyikbe
a festõk is eljárogattak a
mûvészteleprõl a barátkozó
molnárhoz.“
A DEIM-MALOM ÉS TÁRSAI
Érdekes módon, ebben a Dunaparti városkában a malmok
többsége nem a nagy folyóhoz
kötõdött, hanem okleveles
említésû patakjához, a helyenként sebes folyású, nagy
nyári felhõszakadástól veszedelmesre duzzadó, dübörögve
a Dunába vágtató Bükköshöz.
A partján egykor állott patakmalmok közötti rendvágáshoz
Deim Pált hívtam segítõül,
hiszen õ maga is az egyik régi
és híres Bükkös-malom, a
Deim-malom szülötte.
Deim Ferenc, a huszonegy éves
fiatal vándor molnársegéd
1804-ben telepedett le
Szentendrén, majd elszegõdött Rohr Pál molnárhoz
munkára. A patak menti Rohrmalom korábban a Bleszitscsalád tulajdonában állt, és a
város 1762-ben készült térképén már fellelhetõ. Deim Pál

öt évvel késõbb megkérte Rohr
Pál leányának, Annának a
kezét. A házasságból hat gyermek született, s az évek múlásával apósa a malom vezetését is átadta neki. Ettõl
kezdve hívták a Rohr-malmot
Deim-malomnak. A hat gyerek
egyike, ifjabb Deim Pál szintén a molnármesterséget választotta és vitte sikerre.
1850-ben már õt kérték fel az
óbudai, bogdányi, váci, szentendrei pékeket és a járás minden malomtulajdonosát magában foglaló céh legfelsõbb
elöljárójává. Õ volt a Deimcsalád elsõ olyan tagja, aki a
városban is számos fontos
tisztséget kapott, illetve vállalt magára. Tíz gyermeke
közül egyik fia lett a Deimcsalád harmadik, s egyben
utolsó molnármestere. Egy
másik fia a családi malmot
megnagyobbította és vendéglõt rendezett be benne. A
kellemes kerthelyiség, a még
mûködõ malom vízcsobogása,
a romantikus patak-parti környezet hamar ismertté és
vonzóvá tette a malomvendéglõt, ahova a HÉV-állomásról társaskocsi hozta ki a vendégeket. A város másik híres
és közkedvelt malom-vendéglõje „a Gilitzer“ volt, ugyancsak a Bükkös partján, de jóval
kijjebb. Az itteni vendégkör
java része szintén Pestrõl rándult ki, vagy evezett fel a
Dunán.
A Bükkös-patak malmai közül
–, ha sorba rendezzük – és az
emlékezet nem állított csapdát – a legtávolabbi a Grubermalom volt az izbégi nagy-hídnál. Ezután következett a
Giliczer-malom, majd a Gernédli-malom, õt követte a
Deim-malom, s lezárult a sor a
Nedelko-malommal a mai piac
tájékán.
A Bükkös szeszélyeitõl, váltakozó vízfolyásától egy deszkából épített malomárokkal
védték és biztosították patakmalmukat a molnárok. A két
duzzasztó pedig nemcsak a
malmok javát szolgálta, hanem gyerek, felnõtt egyaránt
szívesen lubickolt benne a
nagy nyári melegben.
Így alkotta magát teljessé és
emlékezetessé a mindennapok egymásba fonódó praktikuma.
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Október 4. vasárnap
A SZENTENDREI ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET KKHT.
OKTÓBER 4-ÉN VASÁRNAP KUTYÁS FELVONULÁST SZERVEZ
SZENTENDRE BELVÁROSÁBAN.
A KUTYÁS MENETET AZ ÁRVÁCSKA ÁLLATMENHELY ALAPÍTÓ
TAGJA, ICA NÉNI VEZETI MASZAT NEVÛ KUTYÁJÁVAL,
AKI A MENHELY ELSÕ MENTETT KUTYUSA!
ÜNNEPI KÖSZÖNTÕT MOND DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELETÉBEN
GYÜLEKEZÕ: 9.45-KOR A DUNAKANYAR KÖRÚTI
PARKOLÓBAN
ÜNNEPI BESZÉD: 10.00-KOR, A MENET INDULÁSA: 10.30-KOR
VISSZAÉRKEZÉS: (KB.) 12.00-KOR
FELKÉRÜNK MINDEN HELYI ÁLLATBARÁTOT, AZ ÁLLATVÉDELEM
GONDOLATÁVAL AZONOSULÓ HELYI MÉDIA-SZEMÉLYISÉGEKET,
MINDENKIT, AKIK MENHELYÜNKÖN FOGADTAK ÖRÖKBE
KUTYÁT, HOGY – KUTYÁVAL VAGY AKÁR ANÉLKÜL – VEGYENEK
RÉSZT FELVONULÁSUNKON.
PÁRHUZAMOS PROGRAMJAINK AZ ÁRVÁCSKA
ÁLLATMENHELYEN ÉS A DUNAKANYAR PARKOLÓBAN
FELÉPÍTETT SÁTORBAN!
RENDEZVÉNYÜNK CÉLJA, HOGY FELHÍVJUK A NAGY
NYILVÁNOSSÁG FIGYELMÉT AZ ÁLLATVÉDELEM, AZ ÁLLATOKKAL
VALÓ HUMÁNUS BÁNÁSMÓD, A FELELÕSSÉGTELJES
GONDOSKODÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRE.
JELSZAVUNK: „Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükrözõdik abban, ahogyan az állatokkal bánik.“

Civilek az allergia ellen
Az Élõ Táj Alapítvány és az Egészséges Városért
Közalapítvány elhatározta, hogy mentesíti az
allergén gyomnövényektõl Szentendre egyik
helyi védettségû természeti értékét, a Pannónia-tavat (a HÉV átjáró mellett). Õk kihúzgálták a parlagfüvet és a fekete ürmöt.
A többi kinek a dolga?

Vetélkedõ
Köszönjük, hogy kiálltak mellettünk!

a Magyar Honvédség 160
éves történetérõl

Köszönjük, hogy megvédték az ország egyik legnagyobb
kincsét, a vízvagyont!
Köszönjük, hogy aláírtak, demonstráltak, tiltakoztak
az ország egyik legjobb víziközmû cége önállóságának
megtartásáért!
Köszönjük a polgároknak,
köszönjük az önkormányzatoknak, a polgármestereknek,
köszönjük minden kis és nagy fogyasztónknak,
köszönjük a velünk tartó országgyûlési képviselõknek!

Kedves Középiskolás Fiatalok!

Köszönjük mindenkinek, aki részese volt annak a harcnak,
amelynek eredményeként 2009. szeptember 9-én
a Nemzeti Vagyontanács végérvényesen visszavonta
azt az áprilisi döntését, amellyel szét akarta darabolni
cégünket és a megmaradt rész állami tulajdonú üzletrészeit
egy nálunk gyengébb eredményeket felmutató másik
vízmûnek adta volna át.

A példaértékû összefogás, a megtapasztalt erõs támogatás
arra ösztönöz minket, hogy a jövõben még inkább
érvényesítsük egyik legfontosabb alapelvünket:
számunkra a legfontosabb a fogyasztó!
A DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT.
VEZETÉSE ÉS DOLGOZÓI

„A Víz a jövõnk tükre!”

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: 18481849
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. 26-312822, 505-042
TÁMOGATÓINK: HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM, SZENTENDRE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

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)

Közhasznú jelentés
A Pionier Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át az
alapítványnak felajánlották. Az
alapíványnak felajánlott 134 617
Ft összeget 5 fõ segélyezésére, 1
fõ hallgató jutalmazására fordította. A fennmaradó 14 617 Ftot az alapítvány a folyószámláján hagyta, rendkívüli események, nem tervezhetõ kiadások
finanszírozására.

HATHA JÓGA
minden szerdán
a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában
www.satyananda.hu
Tel. 06-30-270-0470
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Újra Thaibox-gála
a Dunakanyarban!
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.

Vízi sport nap
A Presto SE kajak-kenu szakosztálya szeretettel
hívja a vízi sportok iránt érdeklõdõket
szeptember 27-én, vasárnap 10 órára
az V. Családi vízi sport napra
A rendezvény védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester
Meghívott vendégek:
Tatai Tibor olimpiai és világbajnok kenus,
Kovács Katalin és Horváth Gábor
olimpiai és világbajnok kajakosok
A sportnap keretében bemutató edzést tartanak
a bajnokok, majd „egy hajóban“ evezhetnek velük.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Szentendre Városi Sportegyesület, és a RE-Gym szervezésében
lépnek ringbe a harcosok október 4-én, vasárnap 18 órától
a Budakalászi Sportcsarnokban. Tizenöt kemény küzdelem vár a
full kontakt szerelmeseire, akik az elsõ hazai szervezésû IFMA
bajnokság döntõseit is láthatják. A Dragon kupa ismét a legjobbra vár! Másfél óra igazi harc! Október 4. Budakalász! Ott a
helyed!

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

KEZDÕ

HATHA JÓGA

SZEPTEMBER 14-TÕL

MUNKAVÁLLALÁSRA
is ALKALMAS
OKLEVELET adó
MASSZÁZSTANFOLYAM
indul
Szentendrén
október 29-én,
Budapesten
október 31-én

(FOLYAMATOSAN
CSATLAKOZHATSZ)

Ára: 45 000 Ft

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB

Nyilv.szám: 14-0032-06

(HAMVAS BÉLA U. 6.)

Érdeklõdni:
06-30-302-1487

TEL: (20) 981 9258

Baseball
Tájékoztatok minden kedves
érdeklõdõt, hogy az idei baseball-döntõt a Szentendre
Sleepwalkers és az Óbuda
Brick Factory játssza. A 4
gyõzelemig tartó mérkõzéssorozatot Szentendrén rendezik meg:

Október 10., 15 óra
Október 11., 11 óra
Október 17., 13 óra
Október 18., 11 óra
Október 24., 13 óra
Október 25., 11 óra
Október 31., 13 óra
Simonyi György
Szentendre Sleepwalkers
Baseball SE
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A fiatal vállalkozó-páros a szentendrei
vendégkör új szegmensét célozza meg
inden egy színes párnával kezdõdött –
mondhatnánk kis túlzással… Idén indította el vállalkozását Szentendrén egy, a
harmincas évei elején járó
pomázi vállalkozó-páros, Kecskés Emese és Érchegyi Dóra. A
komoly vendéglátóipari gyakorlattal rendelkezõ lányok
Walkway néven nyitottak palacsintázót a Bogdányi utca
15. szám alatt, ahol otthonos
hangulat várja a betérõket, és
persze óriáspalacsinta minden
mennyiségben, az édes és sós
töltelékek hihetetlen kombinációiban.
– Valami egészen mást szerettünk volna csinálni, mint a
többiek; egy igazi társasági
központot álmodtunk meg,
ahova csak egy kávéra vagy egy
beszélgetésre is be lehet ülni –
meséli az étterem megnyitásának körülményeit Kecskés

M

Emese. – Amikor tinédzserek
voltunk, a Batthyány utcában
mûködött egy palacsintázó,
ahova suli után mindig
beültünk – emlékszik vissza a
tulajdonostárs, Érchegyi Dóra,
aki maga is végigjárta a szakmai ranglétrát és az Atrium
Hyatt-tõl a gyorséttermi üzletvezetésig kipróbált szinte
mindent, ami a szakmában
lehetséges. – Ez a kedves emlék
adta az ötletet, amit aztán
továbbfejlesztettünk.
A két lány fél év kemény munkájával saját kezûleg alakította át a korábban sörözõként
mûködõ helyiséget.
– Találtunk az egyik lakberendezési áruházban egy szép,
színes párnát, amibe azonnal
beleszerettünk, úgyhogy vettünk is belõle jó néhányat –
meséli mosolyogva Emese.
– Aztán „gombhoz a kabátot“
módjára fogtuk, és ennek a

Anyanyelvünk érdekességei

Palacsinta
a valamilyen nép konyhájából való ételt megismerünk, a
számunkra idegen nyelvû nevét is megtanuljuk és
használjuk. Sok példát mondhatni a csevapcsicsá-tól a
gyros-ig (amely szó „jirosz“-nak, „girosz“-nak olvasandó). Így
van a palacsintá-val is, e szót egy kolozsvári feljegyzésbõl 1577
óta ismerjük, itt 'lepény, lángos' a jelentése. Akkori hazánkfiai
a vlach terminológiát vették át, vlachoknak a magyarországi
vándorló állattartó népeket – román, szerb, rutén stb. – szokás
a középkorban és az újkorban nevezni, s tanulták el a készítésmódot.
Erdélyben még a legújabb korban is kétféle palacsinta volt:
ujjnyi vastag parasztpalacsinta kelt tésztából, mindkét oldalán
sütve, esetleg cukorra meghintve. Készült urasan is: ez
folyékony, tehát nem kelesztett tésztából. Sütötték zsíron vagy
olajon: serpenyõben vagy palacsintasütõ kövön. Mutatja ezt az
Erdélyi magyar szótörténeti tár egyik, 1759. évi adata: „én is
haza érkezvén palacsintát akarván, sütni után menék, s hát éppen
akkor sült edj palacsinta a kövön“.
A vékony palacsintára az erdélyi parasztok szilvalekvárt, túrót
tettek, majd ráterítették a tészta felét. Háromszéken, Csíkban
és Moldvában farsangi sütemény volt, a Székelyföldön szokás
volt a gyermekágyas asszonyoknak vinni vékonypalacsintát.
A vékonypalacsinta fajták Erdélybõl a nyugati országrészekbe
is eljutottak, s már az 1600 körüli években jobbára a palacsinta szó csak ezt az ételt jelentette, a szakácsok, az úri, a polgári
konyha ezt ismerte. A nem erdélyi országrészek parasztsága a
töltelékes vékony tésztájú palacsintát innen ismerte meg, és
nem is olyan régen; mintegy száz esztendeje meglehetõsen
ritka hétköznapi ételként honosodott meg.
A román plª cíntª szóalak a magyarban palacsintá-vá alakult
(mint a latin planta fõnév palántá-vá). A szó azután – fõleg
magyar közvetítéssel – belekerült a bolgár nyelvbe, a szerbbe,
a horvátba, a csehbe, a szlovákba, az ukránba és az ausztriai
németbe is. A szó végsõ õse a latin placenta 'lepény, kalács'.
Büky László

H

színvilágához alakítottuk át az
étterem teljes belsõ hangulatát.
A vidám hangulatú üzlethelyiségben szinte minden – a
falfestéstõl a falakat díszítõ
fotókig – a lányok keze munkáját dicséri. Az emeleti helyi-

– Mivel nem csak óriáspalacsintákat, hanem különlegesebb fõételeket is készítünk,
sõt nyolcféle belga sört és a
Bortársaságtól rendelt jó minõségû borokat is tartunk, a
középkorúak és a kedvezõ
árfekvést értékelõ idõsebbek is

ség igazi lakásbelsõ-utánérzést sugall: a két, tûzpiros ülõgarnitúrával berendezett „kanapésarokban“ számtalan társasjáték, színezõ, zsírkréta,
sõt pókerkészlet is várja az
oldottabb hangulatot kedvelõket. Az autóforgalomtól
elzárt utcácskába elõszeretettel látogatnak el a kisgyermekes családok, ahol ebéd
közben egy kis futkosás, vagy
motorozás is belefér, a gyerekek nem kis örömére.

gyakran megfordulnak nálunk.
Télen pedig a hatféle forró csoki
vonzotta be leginkább az iskola után a tizenéveseket – mondja Dóra.
A lányok maguk készítik el az
igényesen tálalt ételeket,
ügyelve a minõségre, a jó alapanyagokra és a különleges
ízvilágra. Folyamatosan tökéletesítik az ételeket, félévente újítják az étlapot, és
rendszeresen akciókat, programokat is szerveznek. Nagyon

fotó • Krizbo

Gombhoz a kabátot

XXIII. ÉVFOLYAM • 34. SZÁM • 2009. SZEPTEMBER 25.

népszerûek a kétheti „Féláras
szerdák“, amikor is a hónap
második szerdáján a fõételeket, az utolsó szerdáján
pedig az óriáspalacsintákat
kínálják fél áron. Október 9én Activity-estre, október 23án pedig menüsoros pálinkaestre jelentkezhetnek az érdeklõdõk, de a szeptember 26i Szüreti felvonuláson is egyedi menüsor várja a betérõket.
A fiatalabb palacsinta-kedvelõk pedig októbertõl népszerû
mesefigurákat és egyedi klumpadíszeket kapnak majd a háromezer forint fölötti fogyasztás mellé, a nagyobbaknak pedig – mivel wifi elérés már van
az étteremben – hamarosan
beállítanak egy internetezésre
alkalmas gépet is.
– Ötletekben és munkában soha
nem volt hiány – mondja
Kecskés Emese. – Rengeteget
dolgoztunk eddig is, de ahogy
jönnek az elismerõ visszajelzések, most kezdjük igazán
érezni, hogy a miénk, amit
csinálunk, és hogy szeretnek
idejárni a vendégek.
Kolos Emõke

WALKWAY
Palacsintázó és Pub
Szentendre, Bogdányi u. 15/2.
(a hajóállomással szembeni közben)

Tel.: 06-20-501-3830
Nyitva tartás: minden nap!
H: 12-22, K - Cs,V: 10-22,
P - Szo: 10-24.

1 éves az Ikertáltos hagyományõrzõk boltja
últ év nyár vége óta feltûnhetett a
szentendreieknek és az idelátogatóknak egy kis bolt a Gõzhajó utcában. Nem
a színes vásári forgatagra emlékeztetõ árukra
lettek az emberek figyelmesek. A szolid kirakatban egyedi, Szentendrén máshol nem található
kézmûves termékeket, ékszereket láthatunk,
melyek díszítõelemeit régmúltunkból, az ásatások során nyert leletekbõl másolták készítõik.
Az üzletbe belépve azonban nem csak ajándéktárgyak, hanem íjászathoz felszereléseket és
könyveket is találunk. Akik érdeklõdnek a magyar történelem iránt, azok olyan válogatott
irodalmat találnak a polcokon, melyek átölelik

M

õstörténetünket, de akár bepillantást adnak a
gyakorlati hagyományõrzés rejtelmeibe és
filozófiájába. Több régi és új vásárlónk rendszeresen látogatja üzletünket, és nagy örömünkre
szolgál, hogy itt csak magyar készítésû termékeket tudnak vásárolni vagy megrendelni.
A városunkba látogató külföldiek közül is sokan
rácsodálkoztak a bolt kínálatára, majd megjegyezték, hogy máshol nem találkoztak hasonlóval, és érdeklõdve keresgéltek régmúltunk
emlékei között. A vásárlók egybehangzó állítása
szerint kell ilyen üzlet Szentendrén, mert van
igény múltunk megismerésére, õsi tárgyaink
viselésére, és mivel a kedves vendégen látszik
a vásárlás öröme, ezért a bolt létrehozói is
rendületlen lelkesedéssel állnak a vásárlók rendelkezésére.
Az érdeklõdõk részére OKTÓBER 1-JÉTÕL
OKTÓBER 18-IG az íjakból és az íjász
felszerelések áraiból 10% kedvezményt
ad az Ikertáltos hagyományõrzõ bolt.
Cím: Szentendre, Gõzhajó utca
Nyitva tartás: hétfõ–szombat 9-17 óráig,
vasárnap zárva
www.ikertaltos.hu
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Helycserés ébredés

Újranyíló ablakok. A romjaiban is impozáns épület hamarosan megújul

fotók • Széles Nóra

A Fõ térrõl a Kossuth Lajos utcai épületbe költözõ Ferenczy Múzeum a
kiállító- és oktatóterek mellett modern irodákat és raktárhelyiségeket kap

Funkcióváltás. A Földhivatal régi épületében látógatóbarát múzeum lesz

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Pár éve még ide, a Kossuth
Lajos utcai épületbe járultak a
környék ingatlantulajdonosai
és az ügyvédek, ha tulajdoni
laphoz kívántak jutni. A Földhivatal azóta átköltözött
Dunakanyar körúti, új épületébe. A Pajor-ház földszinti
termeiben még ott árválkodik

egy-két ottfelejtett színes
maszk, néhány agyagfigura,
mutatva, hogy pár évig az AGY
iskola képzõmûvészeti mûhelye használhatta a helyiségeket. Az elhagyottan álló hatalmas épület most megújul,
és új, fontos szerepet kap.
A volt szerb tanítóképzõ középiskola épülete ad jelenleg
otthont a Ferenczy Múzeum-

Szuromi Imre építész mutatta be a Pajor-ház új arculatát
a tervrajzokból és látványtervekbõl rendezett kiállításon

nak a Fõ téren, de több éve
már, hogy az ingatlan egyházi
kárpótlás keretében visszakerült a Szerb Egyház tulajdonába. Az ingatlan átadása
miatt Pest Megye Önkormányzatának a múzeumi funkciókat
más épülettel kell kiváltania,
így a gyûjteményeket és az
adminisztrációt a Kossuth
Lajos utcai épületbe költöztetik.
A Kulturális Örökség Napjára
idõzített bemutatót az Operaház énekeseinek duója nyitotta meg, akik nemcsak a
meghívottakat kápráztatták
el, de becsalogattak az épület
udvarára jó néhány japán és
magyar turistát is. Az átépítendõ épület jól debütált, hiszen ez lesz az egyik funkciója a múzeumi feladatokon túl.
„A múzeumok finanszírozása
az elmúlt években nem változott“ – mondta köszöntõjében
Kovács Judit, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
igazgatóhelyettese, s hozzátette még: „és ez egy nagyon
tapintatos megfogalmazás“.
A szûkös anyagi források miatt
a mûködési költségek csökkentésére a legkorszerûbb gépészeti megoldásokat választották a tervezésnél.
A modern múzeumoknak ma
már nem elég pusztán bemu-

tatnia a mûtárgyakat. Úgy kell
– jó értelemben véve – „eladni“ a kultúrát, hogy abból a
város is profitálni tudjon.
Látógatóbarát múzeumot hoznak létre a volt Pajor-házban,
olyan multikulturális helyszínt, ahol a múzeum, a
gasztronómia, a zenei és színházi programok, az oktatás
egymást kiegészítve jól megférnek. A néha „nehezen
emészthetõ“ képzõmûvészethez a nyilvánossá tett adattárral, könyvtárral is szeretnék
közelebb hozni a látogatókat.
Az épületben a Ferenczy Múzeum gyûjteményén túl idõszaki tárlatok is helyet kapnak, a pincében kõtárat hoznak létre, a földszinti, boltozatos mennyezetû termekben a plasztikákat, szobrokat
állítják ki. Az akadálymentesített épületben múzeumshop és étterem is fogadja az
idelátogatókat.
Az épület fõbejárata a jelenlegi terasz irányából nyílik majd
– tudtuk meg Szuromi Imrétõl,
az épület átalakítási terveinek
készítõjétõl, s a kertbõl egészen a Castrum bástyakapujához lehet átjutni az egybenyitott portákon. A belsõ
udvar kútja melletti terület
afféle találkozási pont lesz.
Az épület új, téglaburkolatú
udvari szárnnyal bõvül, melyben többek között a lépcsõház
kap helyet lifttel. Az utcai
szárny teljes tetõszerkezetét
beépítik, ide kerülnek a
gyûjteménnyel kapcsolatos

tevékenységek: a mûvészettörténészek irodái, illetve a
mûtárgyraktár. A múzeumigazgatóság irodái a Fõ téri
Kereskedõházban maradnak.
Az épület legrégebbi, még a
18. század közepén épült földszinti része is átalakul, bõvül
a folyosó, a zárt árkádokat
megnyitják. Az emeleten ideális méretû, pompás kiállítótermek várják a gyûjteményt.
A múzeológusok és a tervezõk
az eredeti, izgalmas falfestéseket szeretnék rekonstruálni, többek között a függönyös szobáét, ahol a sok évszázadnyi festék és vakolatréteg alól már feltárták az eredeti, arany-kék sávos függönymintákat.
Az utcai, századfordulós homlokzat változatlan marad, csak
az ablakkönyöklõket cserélik
kõre. Sajnos a teljes tetõszerkezetet el kell bontani a
födém gombafertõzése miatt,
és a faszerkezeteket újra kell
építeni, úgyhogy ezzel kezdik
a munkákat jövõ tavasszal.
„Szentendre a kultúra városa
legyen“ – idézte a Dumtsatervben megfogalmazottakat
dr. Dietz Ferenc polgármester
a bemutatón, s ehhez a közeljövõben nemcsak a Pajorház megújulása járul hozzá,
hanem a város további óriásprojektjei: a MûvészetMalom,
a Fõ tér 12. és a Tourinform
épületének – a legendás, egykori polgármester, Dumtsa Jenõ szülõházának – felújítása
is.
Sz. N.

14 aprók
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ADÁSVÉTEL
Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat,
pénzeket, kitüntetést vásárolok. Tel. (26)
385-387.
1992-es Maruti Suzuki 800 DX 2010
augusztusig érvényes mûszaki vizsgával
elsõ tulajdonostól eladó. Garázsban tartott, rendszeresen szervizelt. Irányár: 210
ezer Ft Tel. 06-30-942-5020.

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

Szép környezetben kétszobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-939-3940.
V8-as uszodánál fiatalos, új építésû lakások alacsony rezsivel kiadók: 1 szobás kis
kerttel 60 ezer Ft, 2 szobás garázzsal,
tárolóval 70 ezer Ft. Tel. 06-20-477-8842.
Szentendrén, kertes családi háznál külön
bejáratú, berendezett albérlet, fõútvonal
mellett kiadó. Tel. 06-30-263-1110 (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. 06-70-389-5754.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, bútorozatlan, II. emeleti lakás 55 ezer Ftért kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

A Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola egyetemi szintû közgazdasági
végzettséggel rendelkezõ munkatársat
keres közgazdaságtan tantárgy oktatására. Jelentkezés: tel./fax (26) 311254, e-mail: info@petzeltj.hu.

Olcsó lakásbérlet a patakparton fiatal párnak, esetleg nõnek. Tel. 06-70-367-2645.

Fodrász kollégát keresek szentendrei
üzletbe. Tel. 06-20-569-1768.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, II.
emeleti lakás kiadó vagy eladó. Tel. (26)
310-367.

Éjszakai portást felvesz szentendrei panzió. Nyelvtudás szükséges. Tel. 06-20921-2266.

12 lakásos társasházban 65 nm-es, egyedi fûtéses lakás a Püspökmajor- lakótelepen kiadó. Tel. 06-70-940-8574.

Szentendrei varrodába varrónõt keresekgyakorlat szükséges. Tel. (26) 316-503.

Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel kiadó, hosszabb távra
is: 3 szoba, nappali 2 fürdõszoba, konyha+garázs. Tel. (26) 328-413, 06-20-3751596.

Szentendrei belvárosi üzletembe kozmetikust felveszek. Tel. 06-30-740-3332.

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

Szentendrén, a belvárosban 30 éve
állandóan üzemelõ étterem gyakorlott
szakácsot keres. Fizetés megegyezés
szerint. Tel. 06-20-980-9274.

ÁLLÁST KERES
Gyermekvigyázást és takarítást vállal
óvópedagógiát tanuló fiatal nõ hétköznaponként. Tel. 06-20-886-8640.
Megbízható hölgy vállal takarítást,
vasalást. Hívjon bizalommal bármikor.
Tel. 06-20-492-3186.
Gyermekfelügyelet! Bölcsödébõl, óvodából haza, iskolából különórára, uszodába, táncórára szállítás gépkocsival.
Pótnagyi, tel. 06-20-927-5182.
Nyugdíjas, megbízható, munkájára igényes nõ takarítást vállal. Tel. 06-30-4583249.
Lakástakarítás! Mosás, vasalás, gyermekfelügyelet. Tel. 06-20-391-1373.

EGÉSZSÉG
Masszázsklub indul Szentendrén. Szeretettel várjuk minden érdeklõdõt, aki
szeretné elsajátítani és gyakorolni a testmasszázs, talpmasszázs fogásait. Pákolicz Mihály, 06-20-913-8673, vagy a
masszazspont.hu honlapon.
Autogén tréning tanfolyam indul október
6-án. Jelentkezés: dr. Magyar Erzsébet,
(26) 313-059, 06-20-931-3742.

KIADÓ LAKÁS
Lakóházak: 4 szobás, szauna, kert
stb. a belvárosban 200 ezer forint,
Pismányban 4 szobás 150 ezer forintért kiadók. Tel. 06-30-299-0376.
Püspökmajor-lakótelepen albérlet, sürgõen kiadó 58 ezer Ft-ért. Tel. 06-20982-0680.
Kiadó lakás. Tel. 06-30-586-1715.

Szentendrén 55 nm-es téglaépítésû lakás
alacsony rezsivel kiadó. Tel. 06-30-4445820.
Szentendrén nappali+két félszobás lakás
a Hév környékén kiadó. Tel. 06-30-5603567.
Kiadó/eladó az angolházakban 1+ 2 félszobás lakás. Tel. 06-30-586-1715.
Pilisborosjenõn duplakomfortos, 4 szobás
ház garázsokkal 100 ezer Ft-ért kiadó vagy
eladó. Tel. 06-20-584-4221.
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. 06-30233-5531.
Szentendrén, kertes házban lakrész kiadó
(szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba). Tel.
06-20-225-6023.
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Pismányban összközmûves, panorámás
telek fél (412 nm-es) ikerház tervvel eladó
9,8 millió Ft-ért. Tel. 06-20-982-5994.
Összkomfortos, 35 nm-es, 1.5 szobás,
III. emeleti öröklakást cserélnék
hasonló I. emeletire, értékegyeztetéssel. Tel. 06-70-555 8404.
Minimum 30% beépíthetõségû, kisméretû
építési telket keresek Szentendrén vagy
Budakalászon. Tel. 06-30-210-4080.
Építési telek eladó Szentendrén. 150
nöl-es, összközmûves, jogerõs építési engedély van. Kérem, magánszemélyek hívjanak! Tel. 06-20-9555308.
Keresek 80-100 nm-es önálló családi
házat kisméretû telken Szentendrén vagy
Budakalászon. Tel. 06-30-210-4080.
Tahiban 3 szintes, 8 szobás, 4 fürdõszobás
családi ház energiatakarékos központi
fûtéssel, kétállásos garázzsal 1200-as
saroktelken többgenerációs családnak,
vállalkozásnak 69,9 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-977-3588.
Nagyoroszi központjában (Nógrád
megye) eladó kétlakásos polgári ház (2x2
szoba, konyha, üveges veranda, fürdõszoba, kamra, garázs) nagy kerttel.
Alkalmas összeköltözõknek, vállalkozásra, gazdálkodásra, falusi turizmusra. Tel.
06-30-950-6107.
Szentendrén belvárosi, 1,5 szobás
lakás 12 millió Ft-ért eladó. Fõtéri,
60 nm-es, önkormányzati, 10 millió
forint értékben cserélhetõ. Tel. 0630-299-0376.
Leányfalun egy kiváló lakóház (nappali, 3 szoba) 180 nöl-es kerttel 28
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén 2 szobás társasházi
lakás saját gázcirkóval 14 millió Ftért eladó. A ház kétszintes, a lakás
földszinti. Tel. 06-30-299-0376.
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 Ftért. Tel. 06-20-399-6416.

OKTATÁS
Német nyelv tanítását, korrepetálását
vállalja gyermekszeretõ nyugdíjas pedagógus. Tel. (26) 311-770.

Némettanítást vállalok minden szinten.
Tel. 06-30-229-0575.
Rajz és festés! Szentendrén, a belvárosban. Kezdõk és haladók bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-389-2250, Laár
Balázs.
Matematikaoktatást, korrepetálást vállalok. Tel. 06-20-454-6672.
Matematika-, fizikatanítást, a következõ
tanévre való elõkészítést vállalok általános, közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-347-8843.
Érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl, magyarból, mûvészettörténetbõl a belvárosban. Tel. 06-30-5405639.
2×2 néha 5? Matek korrepetálás nagy
tapasztalattal. Tel. 06-30-487-8855, (26)
303-595.
Német nyelvbõl gyerekeknek játékos
foglalkozást, korrepetálást, gimnazistáknak érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok a belvárosban, 15 éves
tapasztalattal. Tel. 06-20-564-2194.

SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkát vállal. Fából mindent.
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.
Családi házak tervezése, energetikai
minõsítések készítése. Nagy István, 0620-801-2117.
Teljes körû alkalmi vagy állandó takarítást, ablak-, szõnyeg-, járólap-tisztítást vállalunk. Piszokfaló Kft., 06-20592-2847.
Régi nyílászárok felújítása, szigetelése,
thermoüvegezése és egyéb asztalosipari
tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb. Tel. 06-20-9894032.
Víz-, központifûtés, légtechnikai- és
klímaberendezések, fûtésrendszerek teljes körû kivitelezését vállaljuk! Kelemen
Tamás Tel. 06-30-249-8409.
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: 13-18 óra. Tel. 06-20-9121918, (26) 312-065.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-3353411.
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. 06-70-241-8999.

ÜZLET
Mûhelynek vagy raktárhelyiségnek kiadó
110 nm-es terület Szentendre Kõzúzó utca
24. szám alatt. Tel. (26) 312-422.
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. 06-30-233-5531.
Szentendrén, iparterületen 170 + 70 nmes, nagy belmagasságú mûhelyek egyben
vagy külön, összközmûvel, ipari árammal, 400 nm-es burkolt, zárt parkolóval
1700 Ft/nm áron bérbeadók. Tel. 06-30331-8393.
Szentendrén üzletek és lakások számlával kiadók. Tel. 06-30-444-5820.
Szentendrén, nagyon forgalmas helyen
üzlethelyiség 15 nm-tõl kiadó. Tel. 0630-444-5820.
A Bogdányi utcában igazi szentendrei hangulatot árasztó, nagyméretû, galériás üzlet kiadó. Tel. 0620-464-3193.
Különálló 30 nm-es ház raktárnak kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-346-2840.

EGYÉB
Idõs hölgy vagy úr életviteléhez szükséges ápolását – fürdetés, vásárlás,
gyógyszerfeliratás, takarítás, mentális segítõbeszélgetés, étkezésben
való segítségnyújtás – vállalja több
éves gyakorlattal 35 éves, decembertõl szakvizsgával rendelkezõ nõ.
Tel. 06-30-668-5444.

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

LAKÁS, INGATLAN
Budapest, Rózsadombon, az Apostol utcában I. emeleti, 41 nm-es, 1,5 szobás,
erkélyes, egyedi fûtésû öröklakás pincével, gépkocsi-beállóval eladó. Irányár:
21,1 millió Ft. Tel. (06-1) 438-3827, 0630-502-9438.
Társasházban 1,5 szobás 8 millióért
és két garzon 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Vasvári lakóparkban kiváló adottságú
1+2 szobás lakás+garázs eladó. Tel.
06-20-492-6424.
Pap-szigetnél 30 nm-es garzonlakás 6,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-495-1058.
Szentendrén egyszintes, 90 nm-es
lakóház 180 nöl-es kerttel kitûnõ
helyen, 30 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Hirdessen
nálunk!

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben
(Duna-korzó 18.,
tel: 26/505-120)
hétfôn és kedden
9–17 óra között,
illetve
e-mailben:
reklam@szevi.hu
vagy az Oázis
Ingatlanirodában
(Dunakanyar krt. 2.,
tel: 26/301-106)

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!

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

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

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen
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P ’A R T
MOZI

kh.: 12 színes feliratos kínaiamerikai romantikus dráma,
2006, rendezõ: John Curran
Duna-korzó 18.
szereplõ(k): Naomi Watts,
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu Edward Norton
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft Kisterem
16.00 METAFIZIKAI HÍD KELET
szeptember 25. péntek
ÉS NYUGAT HATÁRÁN III/1.
18:00 JACK ÉS ROSE
Hun vagy magyar? A magyar
BALLADÁJA (112') kh.:16
õshagyományról
20:15 COCO CHANEL (105') kh.:12 Mireisz László elõadása
színes feliratos francia dráma,
(Belépõjegy: 600 Ft)
2009, rendezõ: Anne Fontaine,
szereplõ: Audrey Tautou
szeptember 28. hétfõ
18:00 PANDORA SZELENCÉJE
szeptember 26. szombat
(112') kh.: 12
17:00 MEGINT 17 (102') kh.:12 20:15 COCO CHANEL (105')
színes mb. amerikai vígjáték,
kh.:12
2009, rendezõ: Burr Steers
Doku7fõ/ Kisterem
szereplõ(k): Matthew Perry, Zac 19:00 A FIDESZES ZSIDÓ,
Efron
A NEMZETI ÉRZÉS NÉLKÜLI
18:30 COCO CHANEL (105')
ANYA ÉS A MEDIÁCIÓ (72')
kh.:12
színes magyar dokumentumfilm,
20:15 PANDORA SZELENCÉJE
2008
(112') kh.:12
R: Hajdú Eszter
színes feliratos török-francianémet-belga filmdráma, 2008
szeptember 29. kedd
rendezõ: Yesim Ustaoglu
18:00 COCO CHANEL (105')
szereplõ: Tsilla Chelton (Nusret) kh.:12
19:45 VADLÁNYszeptember 27. vasárnap
BOSZORKÁNYKÖR (90') kh.:16
14:30 A KISFIÚ MEG AZ
OROSZLÁNOK (61') DVD
szeptember 30. szerda
16:45 MEGINT 17 (102') kh.: 12 18:00 VADLÁNY18:30 COCO CHANEL (105')
BOSZORKÁNYKÖR (90')kh.:16
kh.: 12
20:00 COCO CHANEL (105')
20:15 SZÍNES FÁTYOL (125')
kh.:12

PAX ET
BONUM

A szentendrei barátok
Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Szentendrei
Ferences Gimnázium közös
kiállítása a ferences rend
alapításának
800. évfordulóján
SZENTENDREI KÉPTÁR
2009. október 4. - december 6.
Pax et bonum!
Béke és áldás!
Így köszöntik
egymást világszerte a ferences család tagjai. E közösség
alapítója, Assisi
Szent Ferenc életformájának elsõ
megfogalmazását III. Ince pápa
hagyta jóvá szóban, 1209-ben.
Ennek a 800. évfordulóját ünneplik a ferencesek 2009-ben. A
szerzetesek – egy híján hatvan
éve – Szentendrén is megtelepedtek és iskolát alapítottak.
A kiállítás célja, hogy bemutassák
azt a szellemiséget, amely Szent
Ferencet és követõit jellemezte,
és amelyet az iskola is közvetít
környezete felé. Másfelõl a gimnázium szeretne ezzel a kiállítással és a hozzá kapcsolódó programokkal nyitni a város többi
intézménye felé.

SzeVi-klub
Októbertõl ismét útjára indítjuk közéleti sorozatunkat. A
SzeVi-klub következõ vendége
Kósa Klára keramikusmûvész
lesz, aki Egyetemes jelképeink
címmel tart elõadást a P’Art
mozi kistermében október
15-én, csütörtökön 18.20tól.
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Elõadás

Kiállítás

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Szeptember 25. péntek 18 óra
VARGA TIBOR ELÕADÁSA
Október 2. péntek 18 óra
MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER
6-ÁRÓL
Vendég: dr. Isaszegi János
mérnök vezérõrnagy
Október 9. péntek 18 óra
‘56-OS FERENCESEK
VALLOMÁSAI
Szentpály Kata elõadása

ANONYMUS GALÉRIA
Kucsera u. 11.
PALYOV PÉTER FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Köszöntõt mond Kocsi László
kiállítás-szervezõ
Megnyitja: Losonci Miklós
mûvészettörténész
Megtekinthetõ október 23-ig, az
étterem nyitvatartási ideje alatt

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

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla utca
VEREBÉLYI DIÁNA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 9-ig,
naponta 12 és 22 óra között

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla utca
Október 2. péntek 19 óra
„MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK
ÁRNYÉKÁBAN“
Bagi Judit sinológus kalandozásai Kína nyugati tartományaiban, Tibetben. Vetített képes
elõadás.
Judit elõadásával egy sorozatot
szeretnénk elindítani. Az egyelõre „Ázsia-péntek“ névre hallgató, havonta egyszer megrendezendõ klub lehetõséget
biztosítana a Kelet-Ázsia
kultúrája iránt érdeklõdõkne,
hogy meghallgassák egymást,
az elõadások után pedig beszélgessenek. A következõ találkozó
november 6-án lesz, amikor
Angkorvat dombormûveirõl,
elsõsorban a Rámájana eposz
történeteit megjelenítõ ábrázolásokról lesz szó.

Koncert
Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
Fábry Sándor
önálló estje

ZSIDÓ HELYEK
SZENTENDRÉN
Séta a Szántó Ima- és
Emlékháztól a zsidó temetõig
Vezeti Kertész Péter temetõgondnok, Pulitzer-emlékdíjas
újságíró

Október 2-án,
pénteken 19 órakor
a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében
(Pátriárka u. 7.)

(A szentendrei zsidóság
történelmérõl, Kertész Péter
idén megjelent, Cipõtalpbetét Tórából címû könyvében
olvashatnak.)

Jegyek 2600 Ft-ért kaphatók a
Tourinform irodában (Dumtsa u.
22.) és az elõadás helyszínén,
kezdés elõtt egy órával

Találkozzunk az Apor-hídnál
(Evangelikus templom elõtt)
Idõpont:
október 4., vasárnap, 15.30
(gyermekeknek ingyenes)

Zene Világnapja
Október 1-jén 18 órakor
ünnepi hangversenyt tartanak a
Zene Világnapja alkalmából a
budakalászi római katolikus
Szent Kereszt Felmagasztalása
Templomban.
Fellép a Savaria Barokk Zenekar,
mûvészeti vezetõ Németh Pál.
A koncerten közremûködik:
Eredics Salamon - furulya,
Németh Pál - fuvola, Vitárius
Piroska - hegedû, Nagy Ottó gordonka, Várallyay Ágnes csembaló. Mûsoron Vivaldi és
Telemann mûvei. Az esten a Kós
Károly ÁMK Kalász Mûvészeti
Iskola hangversenyzongorájának
beszerzésére gyûjtenek
adományokat.

DMH BARLANG
Duna-korzó 11/A
Október 6. kedd
JAZZ KLUB - BORBÉLY MÛHELY
Belépõjegy: 600 Ft

Gyerekprogramok
VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
Duna-korzó 16.
Szeptember 30. szerda
BABAKONCERT
8.15: óvodásoknak
9 és 9.45: kisdedeknek
www.zenebolcsi.hu
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
Október 3. szombat, 10-12 óra
JÁTSZÓHÁZ
Köves játékok: homok- és
mozaikképek készítése
A belépés ingyenes

CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 31-ig

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
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
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Egységet teremteni környezetünk
és belsõ világunk között

Ha megfigyeljük
a természet mûködését,
egyetlen esetben sem
találkozunk a mozdulatlanság jelenségével.
A világ folyton változik,
állandó mozgásban,
fejlõdésben van.
Az emberi szervezet is
úgy került „megtervezésre”, hogy minden
külvilágból érkezõ
impulzusra mozgással
reagáljon.
Jelen korunk élethelyzeteinek
többsége azonban olyan,
melyben a túlélésünket szol-

gáló ösztönös, védekezõ reakcióinknak (menekülés, támadás) sok esetben nem engedünk teret a következményektõl való félelmünkben. Az
idegrendszer így téves úton
kényszerül ellátni feladatát,
mely hosszú távon betegségekhez vezethet.
Az õsi, kínai eredetû csikung
a megfelelõ irányba lendít.
A test-lélek-szellem összehangolása révén kihasználja
az emberi szervezet adottságait és tudatosan hatva rá,
megõrzi az egyensúlyt, vagy a
már tévesen mûködõ folyamatokat az egészség irányába
tereli.
Az elmúlt években klinikai
körülmények között is vizsgált
módszer javítja az immun-,
keringési, emésztési és légzõrendszer, valamint a mozgató
szervek munkáját, jó hatással
van a pszichés folyamatokra
és harmonizálja az idegrendszer mûködését is.
Az univerzumot átható erõt
nem az embertõl elkülönülten
kezeli. Tudatos gyakorlással
egységet teremt környezetünk
és belsõ világunk között.
A légzés szabályozása, a vi-

zualizációs gyakorlatok, a
szellem frissességét karbantartó aktív gyakorlatok, vagy
a gondosan kivitelezett, sokszor tánclépésekre emlékeztetõ mozdulatsorok ismétlése
fokozatosan
megérezteti
a gyakorlóval, hogy nem szükséges kiszolgáltatnia magát a
beidegzõdött testi folyamatoknak és haszontalan viselkedésmintáknak. A csikunggal
a változtatás következményeitõl való félelem, vagy bûntudat kreatív, ösztönzõ energiává alakítható, mely még a
korábban megoldhatatlannak
vélt helyzetekben is segít.
Aki a csikung útját választja,
olyan önismereti folyamatnak
lesz része, mely megváltoztatja életvitelét, világnézetét,
feléleszti szunnyadó képességeit, igénye támad az önfejlesztésre, harmóniára törekszik önmagával, a természettel és környezetével
egyaránt.
További információk:
www.csikungkozpont.hu
Telefon: +3630-5122875

1800 + 1 km - kerékpáron
12 napig, szeptember 5-tõl 16ig tartott az a nem mindennapi vállalkozás, melynek
során 11 Salon de Provence-i
polgár egyszerûen elbiciklizett Szentendrére.
Múlt szerdán este kicsi, izgatott csoport várakozott a
Polgármesteri Hivatal elõtt.
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete tagjai
– kiegészülve Mauricette
Roussel asszonnyal, a Salon de
Provence-i partner-egyesület
vezetõjével - már tudták, hogy
a csoport 18.00 órára várt érkezése két órát csúszik. Nem
csodálkoztunk: az utolsó szakasz közel 180 km volt, Balatonalmáditól Székesfehérváron és a zsámbéki dombokon
át vezetõ út az edzett kerékpárosoknak is nagy erõpróbát
jelent, még akkor is, ha ezen
a szakaszon a franciák már
szentendrei kíséretet kaptak:
a Paradicsom Klub tagjai Árpásy Miklós vezetésével Fehér-

vártól velük kerekeztek, megmutatva a legrövidebb utat.
Azután háromnegyed nyolckor
a Péter-Pál utca felõl begördült az elsõ – magyar – kerékpár, majd három (ugyancsak
magyar) tandem, s a franciák
egyen-pólós csapata következett.

A francia csoport vezetõje,
Michele Blanc-Pardigon, Salon de Provence tanácsosa
leszállva kerékpárjáról rápillantott a kilométerórára és
csak ennyit mondott: mille
huit cents et un, azaz ezernyolcszázegy. Vagyis „háztól
házig“ pontosan ennyi utat

A Piramis Fitnesz Klub szeretettel várja
az érdeklõdõket
Információ: (26) 319-099
A Piramis Sportegyesület az alábbi
szakosztályaiban várja az érdeklõdõket:
ovi torna (4 éves kortól), karate (6 éves kortól)
aerobik, testépítés
Az edzések helye: Piramis Fitnesz Klub,
Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
További információ: Tóth Attila (26) 319-099,
06-20-444-3160, www.pirammisfitnessklub.hu

tettek meg. A magyar határt
Graznál lépték át, s Szentendréig mindössze két helyen,
Zalaegerszegen és Balatonalmádiban szálltak meg. A csoport nagyrészt a saloni kerékpáros egyesület tagjaiból
alakult, akik a mostani újukhoz
hasonlóan, két keréken közlekedve már látogatást tettek
más testvérvárosaikban: Wertheimben, a spanyolországi
Aranda de Dueróban és az olasz
Gubbióban is.
Rövid szusszanás után Kun
Csaba alpolgármester felkísérte a csoportot a Városháza
dísztermébe, ahol nemcsak
köszöntõk, hanem üdítõitalok
és a Városháza Étterem jóvoltából finom sütemények
várták a kissé kimerült franciákat, akiknek többsége bizony már túl van az ötvenen,
de volt köztük egy 69 éves úr
és egy 64 éves hölgy is!
Amikor úti élményeikrõl kérdezõsködtünk, mindenki kiemelte, mennyire meghatódtak, mikor észrevették, hogy a
Paradicsom Klub által szerve-

zett tandemeken, a hátsó
üléseken vakok ültek!
A csoport tagjait szentendrei
családok látták vendégül.
(Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete ezúton
is köszönetet mond Emõdi
Klaudiának, Havasi Idának,
Trombitás Évának és Gábornak,
Vajda Áginak és Víghné Bozó
Katalinnak valamint családjaiknak a saloni kerékpárosok
vendégül látásáért!) Csütörtökön és pénteken a vendégek
Budapesttel és Szentendrével
ismerkedtek, hiszen nagy részük (kilencen) most jöttek
elõször hazánkba. A csoportot
elkísérte Xavier Bouniol is, a
saloni Turisztikai Hivatal vezetõje, akit teljesen elvarázsolt Szentendre, s máris
megkezdte az együttmûködésre vonatkozó tárgyalásokat
a Tourinform irodával.
Szentendrei kerékpárosok,
figyelem! Már formálódik a
Szentendre – Salon de Provence utazás terve! Elvégre
visszafele is éppen 1800 + 1
km lesz az út!

