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Ismét szüreti
felvonulás
zeptember 26-án, szombaton délután indult el a menet az
Orbán-kereszttõl Kertész József szõlõsgazda vezetésével,
aki rigmusokkal köszöntötte a nagyszámú nézõt. Õt követték a pomázi majorettek a Pomázi Tûzoltó Zenekar
kíséretében, majd a Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti
Társaság és a Nyugdíjas Klub szüreti ruhába öltözött hölgytagjai, akik rúdon vitték a Jakab Ferencné és Lászai Endréné által
készített szõlõkoszorút. A menetet a lovasfogatok követték:
Margaritovits Gyoko bírót és feleségét Bubla János fiákeres szállította, mögöttük haladt a frakkba és cilinderbe öltözött Fülöp
Bertalan jegyzõ és a felvonulás egyik fõ szervezõje, a Szentendre
Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság elnöke, Szente Jánosné
kocsija.

fotó •
Miser István

S

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Páljános Ervin

Kovács Katalin

Lévai Anikó

Páljános Ervin szobrászmûvész Kisrajzok, kisszobrok címû kiállítása nyílt meg október 6-án
a Városháza Galériában. A kiállítás október végéig látható a hivatal ügyfélfogadási idejében.
A PRESTO sportegyesület Családi Vízi Sport Napjára neves sportolókat, köztük Kovács Katalin
kétszeres olimpiai bajnokot is meghívták (10. oldal). A Hölgystaféta elsõ vendége Lévai Anikó,
A konyhaablakból címû könyv szerzõje volt a P’Art moziban (12. oldal). Még csak tizenhárom
éves, de már önálló kiállítással mutatkozott be Dimitrova Veronika a Nívó Nyelviskolában (13.
oldal). Dr. Isaszegi János tábornok mondott ünnepi beszédet nemzeti gyásznapunkon (3. oldal).

Október a látás hónapja

30%

SPORT
Összeállításunk lapunk
10-11. oldalán olvasható

kedvezmény
Máté Fotó Optika minden optikai
SZENTENDRE,
keretre
Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841,
fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu
Nyitva tartás:
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

Dimitrova Veronika

Dr. Isaszegi János

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

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

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik.
Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a
(26) 310 868
Minden szerdán
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. út
52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
Hétvégi ügyelet:
Vasvári P. 8-16 óráig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gy.

Felhívás városi kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
szabályozza a városi kitüntetõ díjak közül a Szentendre
Város Mecénása díj adományozásának rendjét. E kitüntetõ díj minden évben egy személynek vagy csoportnak
adományozható.
SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA
DÍJ adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek,
csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedõ módon
támogatják Szentendre város jó
hírnevének öregbítését, értékeinek növelését, megõrzését. A díj
jutalmazottja Asszonyi Tamás
szobrászmûvész Vujicsics téri
közszobrának kicsinyített mását
veheti át.
Kérjük a javaslattevõket, hogy a
méltatás szövegét 10-15 gépelt

sorban fogalmazzák meg az adatlapon, mely a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
A javaslatok beérkezési határideje: október 30. péntek 12
óra, cím: Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal Iktatója
(Városház tér 3.)
A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mail-ben is el lehet küldeni
a fent megadott határidõre: nyolczas@ph.szentendre.hu. Info:
Nyolczas Csabáné (26) 503-365

Több fát a kertbe...
HATALMAS ÕSZI AKCIÓ!
VALAMENNYI KERTÉPÍTÕ
TERMÉK 20%-OS KEDVEZMÉNNYEL
A KÉSZLET EREJÉIG!!!!
Kerítéselemek, térelválasztók, ágyásszegélyek,
karók, cölöpök, gerendák...
Fakonzerváló
anyagokkal telítettek!

MEDIATOR KFT.
SZENTENDRE, Kõzúzó u. 26.
Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
Tel.: 26/500-607, 500-608
mediatorkert@vnet.hu
http://kertepito.ebolt.hu

SZENTENDREI SÖR
világos és barna
SÖRFÕZDÉNK BÜFÉJÉBEN
A LEGOLCSÓBB!
1 literes világos 250 Ft + 20 Ft flakon
2 literes világos500 Ft + 20 Ft flakon
1 literes barna 270 Ft + 20 Ft flakon
Rendezvényekre, családi összejövetelekre
sörcsapoló berendezés bérelhetõ.
Sörfõzde: CASTRUM BÜFÉ
Szentendre, Kõzúzó utca 26.

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.

Tel.: 26/500-607, 500-608
Nyitva: H-P: 6 30-tól 17-ig Sz: 8-13-ig

Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

„Nagy Rajzolás” október 10-én a Városi
Tömegközlekedési Múzeumban
Magyarország idén elõször – a Múzeumok
Õszi Fesztiváljának keretében – vesz részt a
„Nagy Rajzolás“ címû nemzetközi programban. A rendezvény keretében az ország számos pontján egyszerre ragadnak rajzeszközt
a résztvevõk. Ehhez az eseményhez csatlakozik a BKV szentendrei múzeuma is, ahol
egyedülálló történelmi jármûpark szolgáltatja a különleges,
inspiráló környezetet. A belépõjegy felnõtteknek 300 Ft, diákok
és nyugdíjasok részére 250 Ft. Rajzeszközöket a BKV biztosít a
vállalkozó kedvû látogatóknak.

Bursa Hungarica
„A” típusú pályázati felhívás

Vasvári P. 8-13 óráig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gy.

Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
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Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttmûködve kiírja a 2010. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második
és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn
belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2010/2011.
tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2010-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatokat pályázati ûrlapon kell benyújtani legkésõbb
október 30-ig Szentendre Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának. A pályázati ûrlap átvehetõ és a pályázati felhívás
részletes feltételeirõl felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál
(tel.: 26-503-319).
Dr. Molnár Ildikó jegyzõ

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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Útfelújítástól
az emlékparkig
ÚJRAÉLESZTÕ KÉSZÜLÉK
Dr. Dragon Pál, a körzet önkormányzati képviselõje beszámolt
róla, hogy a városvezetés tervei szerint a pismányi városrészbe
is kerülne egy defibrillátor (újraélesztõ készülék). Mivel ezt
frekventált helyre érdemes telepíteni, ahol állandó, 24 órás
felügyelet van, a Barackos úton mûködõ biztonsági cég merült
fel, mint helyszín. Várják ugyanakkor a lakosság javaslatait is
az elhelyezésre vonatkozóan.
ÚTFELÚJÍTÁS
209 millió forintból épül újjá a Barackos és az Egres út burkolata. Ez már a beruházások éve, aminek jegyében lapunk megjelenésével körülbelül egyidõben kezdõdnek meg a munkálatok. Azért esett a választás Pismányon belül e két útra, mert
gerincútvonalként funkcionálnak, jelentõs busz- és teherforgalmat vezetnek le, és mert felszínük alatt a csatornázás is
megoldott kérdés, így a közeljövõben biztosan nem kell majd
felbontani az új aszfaltot. Az Egres utca kétszer egysávos lesz a
Vörösgyûrû sétány végéig, és az esõvíz-elvezetés is megoldódik
ott, ahol még nem került sor erre. A régi, Barackos úti buszforduló megszûnik, helyette a Haraszt utcánál alakítják ki az újat.

A polgármester

naplója

fotó • Miser István

Pismány aktuális ügyeirõl tartottak lakossági fórumot
szeptember 25-én a Napórásházban. Napirendre került
a Barackos út újjáépítése, a városrészt is érintõ majdani tehermentesítõ út ügye, de szó esett a játszótér
helyérõl és a Várkonyi Emlékparkról.

Október 9. (péntek)

160 éve végezték ki
az aradi vértanúkat
Október 6-a számunkra szomorú emlék felidézését jelenti:
hazánk szabadságvágyának kíméletlen letörését, hõseink
kivégzését. Nemzeti gyásznapunk alkalmából kedden a Kálvária
dombon, a Millenniumi emlékmûnél koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott városunk önkormányzata. A megjelenteket Kun Csaba alpolgármester köszöntötte, ünnepi beszédet
mondott dr. Isaszegi János tábornok, a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka. Az ünnepi megemlékezésen közremûködött a Magyar Honvédség helyõrségi
zenekara, a Filibili népdalkör és Kertész József elõadómûvész,
majd koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a jelenlévõk mártírjaink emléke elõtt, akiknek magatartása, jelleme követendõ
példaként szolgálhat mindannyiunk számára.

EMLÉKPARK
Elkészült a Várkonyi Emlékpark, amelyet a Vígszínház is támogatott 200 ezer forinttal. Elhelyeztek ott egy emléktáblát, valamint
emlékmû és padok kerülnek a helyszínre, Pismány egyik kultuszhelyére.
- bt -

Október 10. (szombat)
10.00 Dunakanyar Aquavity
Pilisi Tekerõ kerékpáros sportfesztivál
16.00 A Magyar Festészet
Napja a Régi Mûvésztelepi
Galériában
17.00 Promenád - A nõk
sétánya díjátadó ünnepség
17.30 A Pilisi Tekerõ díjátadó
ünnepsége
19.00 A Dézsma utcai
Nyugdíjas Klub Szüreti bálja

Október 13. (kedd)

JÁTSZÓTÉR
Különbözõ jogi procedúrák miatt eddig nem sikerült tetõ alá hozni,
hogy elkezdõdhessen a pismányi játszótér kialakítása. Amint a
fórumon Ilonka Csilla, az ügy egyik elõmozdítója beszámolt róla,
az új, immáron biztosnak tûnõ játszótér-helyszínt a régi buszfordulónál jelölte ki az önkormányzat. Kondacs Krisztián fõkertész
hozzátette: a tervezés folyamatban van, miután elegendõ pénz áll
hozzá rendelkezésre. A játszótérépítés független a Barackos út
felújításától, tehát emiatt nem szenved késedelmet az ügy.
TEHERMENTESÍTÕ ÚT
Állandó téma a városban a nyugati tehermentesítõ út kérdése.
Bár a tervek kecsegtetõek, és a város nyugati oldalán végighúzódó út nagy forgalmat vonna el a többi városrésztõl, csak a
tervezése több tízmillió forintba kerül. Hallhattuk ugyanakkor,
hogy egy szeptember végén tartott egyeztetésen a Szentendrén
élõ országgyûlési képviselõk pártállásra való tekintet nélkül
kinyilvánították együttmûködési szándékukat a polgármesterrel, lobbierõ tehát már akad az ügyhöz. Alföldiné Petényi
Zsuzsanna fõépítész elmondta: korábban, még a 2004-es szabályozási terv készítése elõtt felmerültek olyan elképzelések,
amelyek hatékonyabbá tennék a tehermentesítõ szerepet, de
az alagutak és más mûtárgyak beiktatása nem volt reális terv.
A jelenlegi nyomvonaljavaslatot most bírálják – eszerint egy
kétszer egysávos út kanyarodna le balra a város déli határában
a kávépörkölõ üzemnél, majd a jelenlegi Interspar áruház és a
lovarda mögött érkezik be a Szentlászlói útra. Tervezik azt is,
hogy átkötik a Sztaravodai útra, így a Budapestre igyekvõknek
nem kellene bejönniük a 11-es út városon belüli szakaszára,
hanem a tehermentesítõn végighaladva a városon kívül csatlakozhatnának rá a fõútvonalra. Ugyanakkor a szakemberek
leszögezték: 2013 elõtt semmilyen körülmények között nem
tud megvalósulni a terv.

10.00 Sechurba-workshop a
megújuló energiákról
10.30 Városmarketing
témában megbeszélés
16.00 Pelczné dr. Gáll Ildikó
az Országgyûlés alelnökének
fogadása
17.30 Ligeti Erika szoboravatás a P'Art Mozi mögötti
téren

09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
15.45 Sleepwalkers Baseball
SE csapat köszöntése
16.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés

Október 14. (szerda)
10.00 Szabályozási tervvel
kapcsolatos egyeztetés
14.00 Álláspályázók meghallgatása
16.00 Lánchíd Rádió interjú

Október 15. (csütörtök)

A Szentendrei Szakrendelõ dolgozói is tiltakoznak az egészségügy
mûködését ellehetetlenítõ megszorítások ellen. Tiltakozásuk jeléül az
épületre zöld zászlót helyeztek, a köpenyekre zöld szalagot tûztek.

09.30 Önkormányzati Fórum a
DMRV szervezésében
16.00 A Wertheim-i
Sportfesztivál szentendrei
csapatának fogadása
16.30 "Jó tanuló, jó sportoló"
díj átadása
17.00 A Püspökmajori Óvoda
szülõi fóruma

LMP alakuló közgyûlés
A Lehet Más a Politika Pilis-Budavidéki Területi Szervezete október
12-én, hétfõn 18 órakor tartja alakuló közgyûlését Szentendrén, az Új
Mûvész Étteremben (Dumtsa Jenõ u. 7.). Tervezett napirend: a megalakulás kimondása; származtatott jogi személyiség elismerésének
kezdeményezése; a területi választmány tagjainak megválasztása; egyéb.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár az LMP Pilis-Budavidéki területi csoportja. További információ: www.lehetmas.hu
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Sajtószemle
Az országos médiumokban megjelent szentendrei hírek szeptember 6. - október 2.

Nálunk forgatják
az új Rettenthetetlent
Az Oscar-díjas Kevin
Macdonald Magyarországon
forgat. A kilencedik légió
sasmadarának epizódszerepeire magyar
színészeket is beválogattak,
és Szentendre környékén
építettek hozzá római kori
díszleteket.
INDEX

Szentendrei
mûvészek
Szlovákiában
Farkas Ádám szobrászmûvész
és Rákossy Anikó festõmûvész kiállítása nyílt meg a
dunaszerdahelyi Vermes-villában, a Kortárs Magyar
Galéria termeiben.
MAGYAR NEMZET, MAGYAR NEMZET
ONLINE

Élen az imázsban
Az Image Factory és az
Observer Budapest
Médiafigyelõ idén második
alkalommal kutatta a városok
imázsrangsorát. A
nagyvárosok listáján
Esztergom az elsõ Gyula és
Szentendre elõtt.
HETI VÁLASZ

Szigetmonostor
vitája a Megyeri híd
miatt
A megállapodás szerint a
Megyeri híd beruházás részét
képezi a mellette megépítendõ kishíd, melyre azért
tarthat igényt a község, mert
a szigeten átívelõ Megyeri
hídról a jog szerint megilletné õket a lejáró, ám
környezetvédelmi megfontolásból a falu lemondott
errõl a kishíd megépítésének
fejében. Az elmúlt egy évben
sor került különféle látszategyeztetõ tárgyalásokra a
község vezetõi és a
közlekedési tárca között, ám
ezek csak az idõhúzásra
voltak jók. Kártérítési keresetet is benyújtott a
bírósághoz a szigetmonostori
önkormányzat, mely a kishíd
késlekedõ építése miatt
elmaradt fejlesztésekbõl
adódik.
NÉPSZABADSÁG, TV2 TÉNYEK
REGGEL, SZABADFÖLD ONLINE,
MTI, HVG.HU, HÍRSZERZÕ.HU,
NÉPSZAVA ONLINE, GONDOLA.HU,
NÉPSZABADSÁG ONLINE, ATV
EGYENES BESZÉD, ORIGO, SLÁGER

RÁDIÓ, STOP.HU, FIGYELÕ,
NÉPSZABADSÁG, INFO RÁDIÓ,
GONDOLA.HU, NÉPSZAVA, BLIKK
ONLINE, BLIKK, ATV HÍRADÓ,
ORIENTPRESS, ATV HÍRADÓ

Baromfi hullott
az égbõl
Kacsák, pulykák, gyöngytyúkok hullottak az égbõl: a
tizenegy szárnyast egy több
tíz méter magasra emelkedõ
hõlégballonból dobálta ki
Ábrahám Péter festõmûvész,
aki tettét azzal indokolta,
hogy szeretett volna örömet
szerezni az állatoknak, akik
az evoluciós fejlõdés miatt
önerõbõl már nem képesek
felemelkedni a levegõbe. A
helyszín a Skanzen elõtti rét
volt.
BORS ONLINE, INDEX - VIDEO

Folyóvíz mellé
ültetett fák
Szentendrén
A Szentendrei Református
Gimnáziumról P. Tóth Béláné
alapító, az idén nyugdíjba
vonult igazgató beszélt
a lapnak, aki azt vallja
az új igazgatóval egybehangzóan: iskolájuk hármas
hivatása a magas színvonalú
oktatás, a keresztyén hitre
és erkölcsre és a magyarságra, hazaszeretetre
nevelés.
MAGYAR HÍRLAP

Kültelki expedíció
Magyar nagyvárosok környéki
elhagyott orosz laktanyákról,
üres gyárakról készített
fotókból nyílik kiállítás a
brüsszeli magyar kulturális
intézetben. Kovács Budha
Tamás és Tábori András
mûvészek munkái között
szentendrei „relikviák“ is
láthatók.
MTI, KULTÚRA.HU, KULTURPART.HU

Tapintani
a történelmet
2003-ban indult útjára a
Múzeumok Mindenkinek
program. Nyolc intézmény
nyert pályázati pénzt arra,
hogy közelebb hozza egymáshoz a múzeumokat és az
iskolákat, melyek között ott
van a szentendrei Ferenczy
Múzeum is. Krizbainé Szabó
Éva projektmenedzser,
múzeumpedagógus elmondta,
azt szeretnék elérni, hogy a
gyerekek ne csak alkalmilag
járjanak múzeumba.
NÉPSZABADSÁG

A British Council
új igazgatója
a magyarok
kreativitására épít
2009 szeptemberétõl
új kulturális attasé, Simon
Ingram-Hill vezeti a British
Council (BC) magyarországi
irodáját. Az új igazgató
számtalan kezdeményezést
indít útjára, mint például a
Világ folyói címû projektet,
melynek keretében öt szentendrei iskola diákjainak
közös alkotásai voltak
láthatók a londoni Temze
Fesztiválon.
ORIENTPRESS

Francia biciklisták
Szentendrén
Salon-de-Provence,
Szentendre testvérvárosának
11 fõs biciklis küldöttsége
szeptember 21-én gurult be a
városba. A francia küldöttséghez Székesfehérváron egy
szentendreiekbõl álló biciklis
fogadóbizottság is csatlakozott, melyet Árpássy Miklós
vezetett.
MR1 - KOSSUTH
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Játék a jövõért
A British Council (BC)
a XXI. század elején hirdette
meg a Future City Game
európai programját, melyre
másodikként jelentkezett
Szentendre. Bár Szentendre
határozott városfejlesztési
stratégiával rendelkezik, és
csak az idén fél tucat EUpályázatot nyert meg, a
városvezetés kíváncsi volt
a fiatal, vállalkozó szellemû
középiskolás diákok koncepciójára is. A nyílt szavazás
végén a Ferences Gimnázium
csapata lett a gyõztes.
A szentendrei fiatalok a
munka során nemcsak saját
városukat látták el
ötletekkel, hanem a környezõ
települések fejlesztését és
összehangolták eredeti
koncepcióikkal.
NÉPSZAVA

B. Müller Magdaportré
A Szentendrén élõ fotómûvész ezúttal az objektív
másik oldalán állva mesélt
pályájáról, a családjáról.
B. Müller Magda a magyar
fotómûvészet és standfotózás
kiemelkedõ alakja, a Magyar
Filmtörténeti Fotógyûjtemény megteremtõje és
fotóalbumok kiadója.
DUNA TV - KÉZJEGY

Pax et bonum
A Szentendrei Képtárban
nyílt kiállítás a ferences rend
alapításának 800. évfordulója
alkalmából. A ferences
szerzetesek közel hat
évtizede Szentendrén is
letelepedtek, és szinte a
semmibõl iskolát alapítottak.
MAGYAR KURÍR, ORIENTPRESS

Papírmerítõ mester
készítette el
Szentendre
városkönyvét
Különleges, manufakturális
módszerrel készített könyvet
adnak kézrõl kézre
Szentendrén, hogy
megörökítsék benne az
utókor számára: kik éltek,
és milyen közös célért
dolgoztak az ezredik
évforduló idején.
A „városkönyvbe“ elõször
a helyi intézmények,
egyesületek vezetõi és
munkatársai írnak pár
gondolatot, majd a városért
tenni akaró szentendreiek is
elláthatják kézjegyükkel. A
Vincze László papírmerítõ
mester által készített egyedi
könyv utolsó lapja december
31-én „zárul“.
MTI, MA.HU, PUK.HU, ZALAI
HÍRLAP

Válogatás az életmûbõl
A Szentendrei Nyár
kiemelkedõ eseménye volt
a számos nemzetközi díjjal
kitüntetett Marosi Ilona
festõ- és szobrászmûvész
kiállítása a Szentendrei
Képtárban .
DIPLOMATA MAGAZIN

Megjelent a Szent
Erzsébetrõl szóló
musical
A Rózsalány címû musical a
napokban CD-n is megjelent.
A zenemû szövegírója, Hajnal
Géza a ferences szerzetesek
világi rendjéhez tartozik, a
zeneszerzõ, Andorka Péter
pedig a ferences rend szentendrei gimnáziumában
érettségizett.
MTI, KULTÚRA.HU, ÚJ SZÓ ONLINE

Újabb hazai városok a
román Street View-n
A Norc.hu oldalon Budapest
utcái mellett már a Balatonról és további hat vidéki
város – köztük Szentendre –
utcáiról is elérhetõvé váltak a
román társaság által készített
panorámafelvételek.
ORIGO.HU

Megússza az eljárást
a gárdát újraavatók
többsége
Folynak a rendõrségi eljárások a Szentendrén, illetve a
Kerepesen megtartott Magyar
Gárda tagavató kapcsán. A
szabálysértés rendõrség általi
megítélése kérdéseket vethet
fel, hiszen a mozgalom deklaráltan nem jogutódja a jogerõs bírói végzéssel, július
1-jén feloszlatott szervezetnek. STOP.HU

Egyszer tiltják,
máskor elnézik
Míg Szentendrén, az augusztus végi gárdaavatás után
szabálysértési eljárásokat
indítottak, addig Kiskunlacházán a rendõrség eddig
nem indított eljárásokat. A
rendezvények felemás kezelése miatt Gulyás József liberális képviselõ az Országgyûlésben is felszólalt.
NÉPSZAVA, MR - KOSSUTH, MTI,
NÉPSZABADSÁG ONLINE

Cégkeresõ a Duna
jobb partján hatezer
forintnyi bukással
A külföldi munkát keresõk
sokszor olyan cégekbe botlanak, amelyek becsapják
õket. Az egyik ilyen cég Szentendrére invitálta a munkakeresõt egy internacionális
tanácsadó és szolgáltató kft.hez. Regisztrációs díjként
hatezret kellett befizetni. A
hatezer ugrott, a feljelentés
meg értelmetlen. 24 ÓRA

A reneszánsz menyét
A szentendrei Mûvészetmalomban Aknay János festõmûvész életmûvét nézhetik
meg az érdeklõdõk: A csaknem 400 alkotást január 16tól a debreceni Modemben
állítják ki.
NÉPSZABADSÁG, NÉPSZABADSÁG
ONLINE

Angyalok a Malomban
Aknay János hatvanéves. Talán egyetlen hazai festõnek
sem volt még olyan retrospektív tárlata, ahol az életmû zöme a falakra került. Most
a Malom mindhárom emeletét
és mindkét szárnyát zsúfolásig
megtöltik Aknay János mûvei.
A kiállítás nemcsak a majd öt
évtizedes festõi pálya szintézise, de – mivel ezer szálon
kötõdik az elõdökhöz – szubjektív összegzése is annak,
amit szentendrei stílusnak
nevezhetünk.
HETI VÁLASZ
Összeállította: Dobos Ágnes
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A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ HÍREI
KERTI ZÖLDHULLADÉK
BEGYÛJTÉS
I. ütem: október 31.
Körzet: Püspökmajorlakótelep és környéke
(László-telep - Kovács L. u. Dunakanyar krt. - Vasúti
Villasor által határolt
terület); Pannónia telep
(Vasúti Villasor - Pannónia u.
- Telep u. - Dera-patak által
határolt terület)
II. ütem: november 7.
Körzet: Boldogtanya Petyina - Tyukosdûlõ Papsziget - Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady
Endre út; Pismány
(Sztaravodai út - Dunakanyar
krt. - Cseresznyés út - Napos
sétány által határolt terület)
III. ütem: november 14.
Körzet: Belváros (Dunakanyar
krt. - Duna által határolt
terület); Izbég (Kovács L.u. Füzespark - Vasvári ltp. Sztaravodai út - Dömörkapu
által határolt terület)
A kerti zöldhulladékot zsákokban, illetve darabolva
szállítják el. A zsákokba
helyezhetõk: lomb, fa és
bokor nyesedék, nyírt fû,
gyom. A vastagabb faágakat,
dísznövényeket darabolva
(maximum 1 m hoszszig),
összekötve lehet a zsákok
mellé helyezni! A kerti zöldhulladékot legkésõbb szombaton reggel 8 óráig kell
kihelyezni, a késve kihelyezett zöldhulladékot nem
szállítják el. A zöldhulladékos zsákokba tett háztartási vagy egyéb hulladékot sem szállítják el. A kerti
zöldhulladék a VSZ ZRT.
Szabadkai utcai hulladékudvarába ingyenesen bevihetõ.
További információ: www.
vszzrt.hu, (26) 501-026

SIKERES A HÁZTÓL VÉGZETT
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
Egyre több szelektív hulladékot gyûjt be háztól a Városi
Szolgáltató (VSZ) Zrt. A Pannónia-telep családi házas részén július elején indult akció
keretében a lakóknak még a
szelektív gyûjtõszigetig sem
kell elvinniük a válogatott,

újrahasznosítható hulladékot,
hanem elegendõ a cégtõl kapott sárga, összehúzható szájú, 120 literes zsákban kitenniük a kapu elé. Ezt háromhetente kedden, a települési
vegyes szilárd hulladék begyûjtésével egyidõben a VSZ
Zrt. elszállítja, és cserébe a
begyûjtött zsákok számának
megfelelõ mennyiségû, új,
üres zsákot dob a postaládába, így téve még kényelmesebbé a környékbeliek hulladékkezelését. A kísérleti jelleggel
indult akció, amely a szolgáltató és az ÖKO-Pannon Kht.
együttmûködésében valósult
meg, már három-négy hónap
elteltével is igen biztató eredményeket mutat. A kezdeti
tapasztalatok szerint a lakók
fegyelmezetten válogatják a
hulladékot, környezettudatosan viselkednek. A házaktól
begyûjtött szelektív hulladék
kezelését végzõ FE-Group Zrt.
képviselõi arról számoltak be,
hogy a négy frakcióban gyûjtött (papír, fémhulladék, PET
palack, italos karton) hulladékba országos átlagban 14%nyi egyéb, nem oda való hulladék keveredik be – Pannónia-telepen ez az arány mindössze 7,2%. Egy-egy gyûjtés
alkalmával rendre 1,5-2 tonna
szelektív hulladékot gyûjtenek
be a házaktól, és ez a szám
egyenletes emelkedést mutat.
(Üveget a törés- és balesetveszély miatt ilyen módszerrel
nem gyûjtenek.) – Általános
tapasztalat, hogy nem a szelektív gyûjtõszigeteken összegyûjtött hulladék mennyisége
csökkent a háztól való gyûjtés
bevezetésével, hanem összességében több szelektív hulladék
jelent meg a városrészben –
számolt be az eredményekrõl
Horváth József, a VSZ Zrt.
vezérigazgatója. Hozzátette:
fél-egyéves próbaüzem után
értékelik majd a tapasztalatokat, és azután döntenek
róla, mely városrészekre lehetne még kiterjeszteni a
háztól végzett szelektív hulladékgyûjtést. A lakók kényelme ezzel a módszerrel mindenesetre nõ, a szelektált hulladék mennyisége szintén
növekszik, így pedig egyre
kevesebb lesz a cég által
elszállítandó egyéb települési
szilárd hulladék, ami adott
esetben egy-egy háztartás
hulladékdíját is csökkenteni
tudja, amennyiben kisebb

kuka is elegendõ a vegyes hulladéknak.
ÚJ ÉS ÚJABB KÖZTÉRI
SZEMETESEK
Elõször 26, majd további 50
darab köztéri szemetes edényt
szerzett be az önkormányzat
pályázat útján a nyár folyamán. Az elsõ szakaszban a Bükkös-patak partján és a Dunakorzón telepítettek új edényeket, a második körben pedig a buszmegállókban, a Sztaravodai úttól Pannóniáig. Az
edények jelentõs részét olyan
helyekre tették ki, ahol korábban házi készítésû, mûanyag
hulladékgyûjtõkkel lehetett
találkozni. Nemsokára megérkeznek a belvárosba szánt új,
mûemléki környezetbe illõ
szemetes edények is. Ezek a
régieket váltják majd, utóbbiak pedig a külsõ városrészekbe kerülnek át.
SZIGORÍTJÁK AZ ILLEGÁLIS
LERAKÓK FIGYELÉSÉT
Még mindig sok illegális szemétlerakó van a város területén. A jelenség érthetetlen,
hiszen a Szabadkai utca 9.
szám alatti hulladékudvarba
bármely szentendrei lakos
ingyenesen tehet le háztartási
mennyiségû hulladékot, beleértve többek között a veszélyes hulladékot, az építési
törmeléket és a zöldhulladékot
is. További probléma, hogy a
szelektív hulladékgyûjtõ szigetekre sok olyan szemetet is
leraknak a lakók, amely nem
oda való. Az érintett területeket a Városi Szolgáltató
Zrt. folyamatosan igyekszik
tisztán tartani, ugyanakkor
törekszik rá, hogy fokozott
õrzéssel és adott esetben
bizonyító erejû fényképek
készítésével javítsa a városban tapasztalható áldatlan
állapotokat. Ennek érdekében
szeretnék erõsíteni az együttmûködést a helyi polgárõrséggel, hogy hatékonyabban
õrizhessék a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket.
POTI BT.: VÉGE
Rendkívüli szerzõdésbontással végzõdött szeptemberben
a Városi Szolgáltatónak a Poti
Bt.-vel kötött régi keletû
együttmûködése. A szerzõdés
eredetileg 2009. december 31-

ig szólt volna, de a benne álló
joggal való visszaélés miatt a
VSZ Zrt. felbontotta azt – számolt be a fejleményekrõl Horváth József vezérigazgató.
3500 köbméternyi sitt és lom
ugyan a szolgáltató telephelyén maradt, ám a hulladékot
a lehetõ legrövidebb idõn
belül és a legkisebb költséggel
igyekeznek eltávolítani.
VUK MUNKÁBAN
A kockaköves burkolatok javítása, pollerpótlások, KRESZtáblák javítása és pótlása, a
buszmegállók felújítása – többek között ez szerepelt a Városi
Utakat Karbantartó (VUK) VSZ
Zrt.-s csoport nyári és kora õszi
feladatai között. Tennivaló
akadt még bõven: a fémszerkezetes buszmegállók után
most a faszerkezetesek vannak soron (pl. a Barackos
úton), valamint a köztéri
padok felújítása is hátra van
még. Megtörtént viszont a
Duna-korzó lépcsõinek javítása, az ottani padok felújítása. Két alkalmazottat foglalkoztatnak állandó jelleggel,
így az õ közremûködésükkel és
az alvállalkozók segítségével
lassanként sikerül behozni az
elmúlt évek lemaradásait. – A
pozitív lakossági visszajelzések
serkentik a munkánkat – fogalmazott Krausz Julianna, a VUK
csoport koordinátora.
ÚJ MATRICA KELL
Szeptember 31-ig voltak érvényesek az elõzõ félévi parkolási matricák. Az újak már
kiválthatók a teljesítményadó
befizetése után a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál.
Továbbra is lehetõség van arra,

hogy a mobilszolgáltatók használatával parkoljunk a belvárosban. Ha az autós szerzõdést
köt valamelyik szolgáltatóval,
akkor mobiltelefonja révén
egyszerûbbé válik a parkolóórák használata. Amennyiben
valaki regisztrál, és mobilszolgáltatást használ a parkoláshoz, az iskolai idõszakban reggel és délután öt-öt perc ingyenes parkolást kap a III.,
kiemelt zónában. Részletes tájékoztató olvasható a parkolóautomatákon és a mobilszolgáltatók honlapjain, valamint
a www.vszzrt.hu oldalon.
TÁVHÕDÍJCSÖKKENTÉS LESZ
A távhõdíj csökkentését kezdeményezte a Magyar Energia
Hivatalnál a Városi Szolgáltató. Az önkormányzat lapzártánk után, az október 8-i
képviselõ-testületi ülésen tárgyalta a javaslatot, amely várhatóan a lakossági hõdíjterhelés markáns mérséklését
jelenti majd. A fejleményekrõl
következõ lapszámunkban
tudósítunk.
Összeállította:
Bokor Tamás

Zsákos emberek
Sokan és sokfelé képeznek kisebb-nagyobb illegális és
korántsem szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket városszerte.
A tettesek között – akik egyébként egytõl egyig jogosan
büntethetõk szabálysértés miatt – magánemberek és
közületek feltehetõen egyaránt képviseltetik magukat. Az
„illusztris társaság“ egyik tagjának (csoportjának? Ki
tudja?) legújabb „munkája“ éppen a Városi Szolgáltató
hulladékudvarától néhány méterre található szeméthegy.
Nota bene: az illetõ – amennyiben szentendrei lakos –
ingyen vihette volna be ezeket a hulladékokat a Szabadkai
utcai telephelyre csakúgy, mint a város többi polgára. Így
viszont a lakókat zsebeli ki, a takarítás ugyanis a városi
kasszát terheli. Kommentár talán nem szükséges ehhez…
-t-

6 város
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Civil fórum
a Szentendrei
civil rendelettervezetrõl
Visszafogott részvétel, de konstruktivitás jellemezte a
Városházán október 5-én megrendezett, a civil rendelettervezetrõl szóló fórumot. Az, hogy a benyújtott
módosítási javaslatok között érdemi mûködési változtatásokat is kértek a civilek oldaláról, jelzi, hogy
fogadókészséget talált a felhívás. Érezhetõ igény a civil
szervezetek részérõl a fokozott együttmûködésre az
önkormányzattal, viszont a kétségek is igen erõsek a
valódi együttmûködés beindulását illetõen.
A tervezet egyrészt rendezni kívánja a civil pályázati lehetõségeket, másrészt az esélyegyenlõség jegyében olyan új
konzultációs fórumokat szeretne meghonosítani a már létezõ
Mûvészeti tanácson kívül, mint az Idõsügyi-, az Ifjúsági-, a
Vállalkozói-, valamint a Nõk tanácsa. S mindezek mellett és
felett a rendszeresítendõ párbeszéd jegyében létrejönne egy
Civil Kerekasztal is, amely az egyes tanácsok vezetõin túl, további civil és társadalmi képviselõkbõl állna, önkormányzatai
résztvevõkkel.
A korábbi tapasztalatok vezették a Napórás ház részérõl hozzászólót is, aki a felülrõl jövõ Civil kerekasztal kezdeményezést
fából vaskarikának érzékeltette, mondván, hogy ez a fórum
vagy alulról indul, vagy „központilag vezérelve“ nem lesz valós
bázisa és motivációja. Ehhez csatlakozott az Izbégi baráti Kör
képviselõje is, aki azonban kijelentette: „becsüli azt a munkát
amely ebben a negyven odalban van“. A Nyitott Kör Egyesület,
illetve a Szentendrei Kistérségi Fenntartható Fejlõdési Tanács
képviselõi inkább a lehetõséget látták meg a tervezetben, amivel élni lehetne és kellene is.
A Szentendrei Részvételi Demokrácia kezdeményezõi részérõl
érzõdött a legnagyobb aktivitás, amit egyrészt az általuk benyújtott javaslatok számából, illetve azok külön bizottsági beterjesztésébõl is le lehetett szûrni. Mivel a rendelet kapcsán több
más civil szervezettel és helyi egyházzal is egyeztettek,
módosítási javaslataik mögött igen széles bázist tudhattak,
köztük például a helyi katolikus, valamint református egyházközösséget. A kezdeményezés egyik képviselõje hozzászólásában elmondta, hogy elég egyöntetû elvárást érzékelt a
civilek részérõl, hogy a Kerekasztal élére a civilek maguk
választhassanak elnököt. Továbbá abban is egyetértés mutatkozott, hogy a Kerekasztal egyetlen tagját se sorsolják, hanem a
civilek maguk is választhassák ki az õket képviselõ delegáltakat. Kérés volt az is, hogy a Kerekasztal létszáma bõvüljön, s
az öt helyi egyház együttesen legalább két képviselõt delegálhasson, igen széles társadalmi lefedettségük okán.
A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság is támogatta,
hogy a rendeletbe kerüljenek bele a részvételi demokrácia
továbbfejlesztését segítõ passzusok is pl. a kísérleti utcakörzetek kialakításának, és a velük történõ rendszeres strukturált párbeszéd beindításának lehetõségérõl. Továbbá az önkormányzattal egyetértésben meg legyen a lehetõsége Állampolgári tanácskozás (nemzetközi gyakorlatban: Citizen Jury) rendezésének is, ahol nagyobb súlyú városi kérdésekben a városlakók szakértõk és független moderátor segítségével dolgozhatnak ki közös, konszenzusos javaslatokat a városvezetés felé
fejlesztve és növelve ezzel a lakosság képességét és aktivitását
a közügyekben való részvétel terén.
Zárszóként elhangzott, hogy az egész rendeletnek, és a róla
szóló vitának akkor van értelme, ha az érintett felek meg is
próbálják azt tartalommal megtölteni. Tehát a módosítási
javaslatok beépítése és a rendelet elfogadása csak szükséges,
ám semmiképp nem elégséges lépés a valódi együttmûködés
beindításához.
- RD -

Postaláda

Merjünk
megszólalni!
Válaszlevél
Rozsnyai
Krisztina Szamárhegyi
hangoskodók címû, szeptember 4-i számban megjelent írására
Nagy örömmel olvastam korábbi számukban Rozsnyai
Krisztina levelét a szentendrei
nyári fesztiváloknak a belvárosi lakosság éjszaki nyugalmát zavaró hangerejérõl.
Sajnos világtendencia, hogy
az kap hangot, aki hangosabban kiabál. Mintha a programszervezõk is ezt a szemléletet
vennék át – talán nem is lenne
szükséges, de mégis –, hogy a
rendezvény attól rendezvény,
ha hangerõsítést kap, hogy
mindenki meghallja.
Hallja és hallgassa akkor is, ha
azért jött Szentendrére, hogy
a harangszóban, a Duna hullámainak csendes partra érkezésében gyönyörködjön,
vagy azért, hogy élõzenét hallgasson valamelyik étterem
zárt udvarában, de úgy, hogy
érezhesse: ezt csak neki húzzák(!). És bizony a lakosságnak is hallania, hallgatnia kell
akkor is, ha aludna, ha tévét
nézne, ha barátaival a teraszon beszélgetne. Megszûnik
a személyes intimitásnak még
a lehetõsége is a szentendrei
polgárok és a vendégek, a
városunknak oly fontos turisták részére egyaránt.
Arról nem is beszélek, hogy
alig van olyan rendezvény,
ahol ne éppen a hangerõsítéssel lenne baj. Gerjed, sípol,
nem mûködik. Ez a szükséges
rossz. Szükséges?
A hangszeres zene halála, ha
hangerõsítéssel manipulálják.
Vége a természetes akusztikának, az emberi hang is megszûnik „emberi“ lenni, és arra
kényszerül, hogy „túlordítsa“
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a hangszeres kíséretet, amit a
technikai szaki határoz meg,
hogy mikor, milyen erõvel
szóljon.
Régen nem volt szükség arra,
hogy a nyári hétvégeken
szinte minden este tûzijáték
robbanjon, hogy minden
sarkon más zenekar hangosítsa ki magát, és közben persze
leghangosabban a város által
rendezett fõprogram zengje
túl az összes többit. A
hangzavar, a káosz agresszivitást szül. Ennek az eredményeit láthatjuk másnap
reggelente városszerte…
Nosztalgiával gondolhatunk
vissza arra a korszakra, mikor
a fõtéri Teátrumban a legnevesebb, artikulációban,
hangerõben és szövegtagolásban egyaránt kitûnõ színészeink, operaénekeseink adtak
elõ – mindenféle hangosítás
nélkül is remekül érthetõen.
Persze 10 óra körül annak is
vége lett…
A Barcsay udvarban népze-

nészeink, vers-, és prózamondóink estjein a költészet és a
csend, az elmélyülés pillanatait kaptuk ajándékba.
Azt gondolom, erre éhezünk
ma is. A nyáresti szép pillanatokra, ami nem ordít és õrjöng,
hanem tartalommá válik. Az
este nyugalmához pedig mindenkinek joga van.
Ezúton is kérem az Önkormányzatot, hogy a 17/2009 es Önkormányzati rendeletet,
mely a zajvédelemrõl szól, és
este 10-tõl reggel 6-ig tiltja a
hangosítás használatát, fokozott erélyességgel tartassa be!
A polgármester urat pedig arra
kérem, hogy a rendelet második paragrafusában biztosított jogával, mely szerint a
zajkeltõ tevékenységet esetenként ebben az idõszakban
is engedélyezheti, csak a
legindokoltabb és közérdekû
esetekben éljen!
Borsódy László
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A TÛZOLTÓSÁG
HÍREI
„Istennek dicsõség,
egymásnak segítség“

Megkerült az egykori Szentendrei
Önkéntes Tûzoltó Egyesület zászlaja, amely nemsokára a tûzoltó
laktanya új éke lehet. A régi korokba visszavezetõ történetrõl
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnokot faggattuk.

egykori egyesületi tagok és családok
nevei olvashatók.
– Körülbelül milyen régi múltra tekint
vissza a Szent Flóriánt ábrázoló
zászló?
– A ráhímzett évszám szerint 1921ben készülhetett. A hivatásos parancsnokság zászlója természetesen megvan, ezt egészíti ki a most fellelt darab.
Egyébként még az 1870-es években,
Dumtsa Jenõ polgármestersége alatt
alakult meg az elsõ Szentendrei Önkéntes Tûzoltóegylet. Ahogy változtak
a jogszabályok, elõször köteles, majd
hivatásos tûzoltóság lett belõle. Amikor ez utóbbi megszûnt, újra önkéntes
egyesületként mûködött tovább.
1991-ben aztán a hivatásos tûzoltóság
lett az addigi önkéntes egylet jogutódja. Az eszközeit, felszereléseit a hivatásos szervezet átvette. Azóta létezik a
Szentendrei Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a most hozzánk került
zászló voltaképpen a mi tûzoltóságunk
sajátos jogelõdjének a szimbóluma.
– Mi lesz a sorsa?
– A Német Kisebbségi Önkormányzat
zászlóját jelenleg egy zászlórestaurátor javítja. Amint ezt befejezi, a mi
zászlónk lesz a következõ munkája. Jó
lenne két másolatot is készíteni róla,
amelyeket a tûzoltóság épületében
helyeznénk el, az eredetit pedig a
hivatásos tûzoltóság zászlójával
együtt csapatzászlóként helyezzük
olyan helyre, ahol becsben tartva fel
tudunk nézni rá.

fotók • Weszelits András

EMLÉKEK KERESTETNEK!

– Hogyan került elõ a több évtizedes
ereklye?
– Júliusban bukkant fel az ismeretségi körünkben Bata Jánosné, az utolsó
szentendrei önkéntes tûzoltóparancsnok felesége. Beszámolt róla, hogy õriz
a lakásában egy lefóliázott zászlót,
amelynek a nyele szintén nála van, a
lakótelepi ház pincéjében áll. Amikor
megmutatta, kiderült, hogy ez a zászló a régi Szentendrei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tulajdonaként és jelképeként szolgált. Szerette volna, ha méltó
helyre kerül, ezért odaadta, mi pedig
elhoztuk az ereklyét a tûzoltólaktanyába. Az egyik oldalán szerepel a tûzoltók
egyik, ma már sajnos ritkán hallható
jelmondata: „Istennek dicsõség, egymásnak segítség“, a nyele pedig szegecsekkel van kiverve, amelyeken az

A Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság tárlatot szeretne
összeállítani az egykori Szentendrei
Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a helyi
tûzoltás történetérõl, emlékeirõl.
Kérjük kedves olvasóinkat, ha valakinek a családjában fellelhetõk archív
fotók, korabeli dokumentumok vagy
tárgyi emlékek e témában, jelentkezzenek a parancsnok@tuzendre.hu
e-mail címen, vagy a szentendrei tûzoltóság 06-26 500-017-es telefonszámán! Együttmûködésüket köszönjük!
MENTÉSI GYAKORLAT
AZ AUTÓMENTES NAPON
Imitált közlekedési balesetbõl eredõ
személymentési bemutatót tartott
a szentendrei hivatásos tûzoltóság az
Autómentes Napon. A lánglovagok
a „balesetes“ gépjármûbõl ezúttal is
sikeresen mentették ki a sérülteket.
A roncsautót a Jap-Ker Kft. biztosította, a szállításban Stiegler Gábor autómentõ sietett a tûzoltók segítségére,
akik – a közönséggel együtt – ezúton
is szeretnék kifejezni hálájukat az
együttmûködésért.
Összeállította:
Bokor Tamás
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KÉKLÁMPÁS
HÍREK
A Szentendrei Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya eljárást folytat
ismeretlen tettes ellen hamis közokirat felhasználásával elkövetett közokirat-hamisítás gyanúja miatt. A tettes
szeptember 17-én valamivel délután
öt óra elõtt a Római Sánc köz 4. szám
alatti Pannon GSM üzletben hamis iratokkal akart elõfizetéses mobiltelefont
vásárolni. A fiatalember az elõfizetés
megkötéséhez és a készülékek megvásárlásához szükséges iratokat, okmányokat (személyi igazolvány, lakcímkártya) menekülés közben hátrahagyta. Az okmányok ellenõrzése során
a rendõrség megállapította, hogy az
azokban szereplõ adatok valótlanok,
több személy részadatait tartalmazzák. Az eddig ismeretlen személy 22
év körüli, 175-180 cm magas, vékony
testalkatú, barna szemû, fehér, szoláriumozott bõrû férfi. Sötét, nagyon rövid, „tüsi“ hajú. A rendõrség kéri, hogy
aki a fényképfelvételeken szereplõ személlyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, munkaidõben
hívja a Szentendrei Rendõrkapitányságot a 06-26-310-233 telefonszámon, munkaidõn túl pedig a Szentendrei Rendõrkapitányság ügyeletét
(107 vagy 112).

Szeptember 17-én, délután a Szentendre, Sztaravodai út 11/A szám alatti postahivatalból bejelentés érkezett,
miszerint két fekete ruhába öltözött
napszemüveget, baseball sapkát viselõ

férfi az egyedül lévõ alkalmazottra
hosszú csövû puskát fogott és a
kasszában lévõ készpénz átadására
szólította fel. Az ügyben illetékes Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság ismeretlen tettes ellen az eljárást megindította. Az ismeretlen elkövetõkrõl
egyelõre a következõ személyleírások
ismertek: az egyik személy 180-190 cm
magas, vékony testalkatú, a másik 175180 cm magas, zömök testalkatú.
Mindkét elkövetõ baseballsapkát, és
sötét ruhát viselt, napszemüveg volt
rajtuk. Az elkövetõk 30 év körüliek,
fehér bõrû, magyarul jól beszélõ
személyek. Az egyik elkövetõ sötét
mellényt viselt, ruházatuk nem mondható munkásruhának. Mindkét személynél sötét színû hátizsák volt. A
rendõrség kéri, hogy aki a bûncselekmény elkövetõivel kapcsolatban bármilyen érdemi információval rendelkezik, jelezze bármely rendõrségi
telefonszámon, a 112-es segélyhívón,
vagy bármelyik rendõrnél.

A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén idén eddig
összesen 399 baleset történt, ez a tavalyi évben történt 445 balesethez képest
kevesebb. 2009. év augusztus 31-ig
98 esetben a baleseteknél személyi
sérülés is történt, ez csaknem megegyezik a tavalyival. Az említett 98 esetben összesen 136 személy sérült meg.
Statisztikai szempontból négy kategóriába sorolhatók a balesetek:
„csak“ anyagi kárral járó, könnyû-,
súlyos sérüléssel járó, valamint halálos kimenetelû balesetek.
Szerkesztette:
Bokor Tamás

Almacsutka kupa
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület a térség
vállalkozóinak környezettudatos szemléletformálása céljából és a környezettudatosan mûködõ
vállalkozások elismerése céljából pályázatot
hirdet az alábbi kategóriákban:

2009 év legkörnyezettudatosabb
• iparos mûhelye,
• kereskedelmi üzlete,
• vendéglátóipari egysége,
• irodája,
• közintézménye
a Szentendrei Kistérségben
A pályázat beadási határideje október 16.
A pályázatot postai és elektronikus úton is
be lehet nyújtani.
CÍM: Szentendrei Kistérségi Ipartestület
2000 Szentendre, Bercsényi u 3.
e-mail: almacsutkakupa@szkit.hu.
Pályázati formanyomtatvány letölthetõ
a www.szkit.hu oldalról
A program megvalósulását Szentendre Város
Önkormányzata a Környezetvédelmi alapból
támogatja
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Pályázat után építkezés Ismét szüreti felvonulás
Megkezdõdött a Református Gimnázium tornacsarnokának építése
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk“ – köszöntötte október
5-e reggelén a tornatermi beruházás megkezdése alkalmából az ünnepélyes elsõ
kapavágásra a Szentendrei Református Gimnázium udvarára egybegyûlteket;
diákokat, tanárokat, presbitereket dr. P. Tóth Béla, a Szentendrei Református
Egyházközség lelkész vezetõje.

Mint ismeretes, a Szentendrei Református Egyházközség a tízéves Szentendrei
Református Gimnázium javára ez év márciusában az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében közel 250 millió forintos uniós pályázati támogatást nyert el egy
– az uniós normáknak minden tekintetben megfelelõ – tornacsarnok kialakítására,
valamint akadálymentesítésre és infokommunikációs eszközök beszerzésére. Az
épület tantermi szárnyához kapcsolódó, közel 542 nm-es tornacsarnok a
környezetvédelem és az energiatakarékosság figyelembe vételével, rendkívül
korszerû fûtési és világítási rendszerrel épül meg. A projekthez tartozó akadálymentesítés pedig egyrészt a tornaterem és az ahhoz való eljutás teljes-, másrészt
az épületkomplexum részleges akadálymentesítését tartalmazza. A beruházás a
tervek szerint 2010 júliusában zárul majd.
– A sikeres pályázat elkészítése igen nagy feladat volt; nyolc-tíz ember több hónapos összehangolt, áldozatos munkájának az eredménye – ismertette az
elõzményeket a lelkipásztor. – Elõször hitben kell kimondani az igent nekünk,
embereknek, és Isten azután adja majd áldását erõfeszítéseinkre. Hisz végül a 250
oldalas pályázat minden oldala 1 millió forintot jelentett az iskolának.
Azt, hogy a pályázatokra az intézményeknek, iskoláknak valóban érdemes erõforrást áldozniuk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Református
Gimnáziumnak ez idáig több pályázaton is sikerült jelentõs forrást bevonnia a
mûködésébe, sõt a mostaniakon túl további két pályázat elõkészítése jelenleg is
zajlik.
Kolos Emõke

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A menethez csatlakozott Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter és
családja szekere, az Agy Tanoda gyermekcsoportját szállító fogat, a szüreti ruhába öltözött hölgyek kocsija, majd hangos ostorpattogás közepette Bocskai József
és Tímea szervezésében a lovasok, köztük a Máli Vladimír által biztosított pónilovak, nyergükben gyermekekkel. A menetet
Kazi László népzenészeket szállító kisteherautója zárta.
A Dézsma utcánál, a Szõlõsgazdák keresztjénél a dalmátok – Szautner Katalinnal
az élen – borral, üdítõvel és pogácsával
kínálták a felvonulókat, miközben a Filibili
Népdalkör népdalokat énekelt. Innen a
menet a Lázár cár térig folytatta az útját,
ahol az Agy Tanoda gyermekcsoportja gyermektáncokat és játékokat mutatott be, s
Margaratovics Mile borral és üdítõvel kínálta
a jelenlévõket. A szüreti ruhás hölgyek egy
csoportja Kazi László vezetésével szüreti
nótákat énekelve körbejárta a Fõ teret és a
környékét a turisták és a vendéglõk teraszán
ülõk nagy örömére, akik nem gyõztek
fényképezni.
A menet végállomásánál, a Dunaparti
Mûvelõdési Háznál a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon Mediterrán Együttese Déri
György vezetésével vidám dalokkal szórakoztatta az egybegyûlteket, a Csobánkai Nyugdíjas Néptánccsoport táncához
több nézõ is csatlakozott. A Szentendrei
Ipartestület és a Szentendre Gyökerei itt látta vendégül a felvonulás résztvevõit
gulyáslevessel, amelyet Dragon József és Vanyák Gábor készített. Mindannyiunk
meglepetésére Szabó Imre miniszter oklevelet adott át a Szentendre Gyökerei
Hagyományõrzõ Baráti Társaságnak hagyományõrzõ tevékenységének elismeréséül.
A jól sikerült szüreti felvonulás a Szentendrét szeretõ környékbeliek és a városukért tenni akaró lelkes civilek együttmûködésének eredménye volt, amelynek
megvalósulását Szentendre Önkormányzata anyagilag támogatta. Reméljük,
jövõre ismét megrendezik a felvonulást, de javasoljuk, hogy a menet útvonalát
zárják le az autóforgalom elõl.
Fábián Pál

Gazdikeresõ

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

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

KINEK HIÁNYZIK?

KINEK HIÁNYZIK?

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

LUXI spániel keverék nagyon szép kan.
Szeptember 9-én a Sziget utcában
fogta be a gyepmester.

DERECK Fiatal keverék németjuhász
ka, Harkály utcába fogta be a gyepmester szeptember 15-én

GUSZTI 3 év körüli, ivartalanított terrier keverék kis kan. Igazi terrier,
mozgásigényes, kertes házba ajánljuk.
Kisgyerek mellé nem való.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Turistaélet más hangszerelésben
Utcára folyó trágyalé és vízesés a Dömör-kapunál
tizenkilencedik század
nyolcvanas éveitõl a
Budapest és Szentendre
között menetrendszerûen közlekedõ sétahajó és a gõzmeghajtású vicinális a fõvárosiak számára a korábbinál
sokkal könnyebben és gyorsabban elérhetõvé tette a
Dunakanyar településeit. Ez az
az idõszak, amikor egyre nagyobb figyelem kíséri a bontakozó turizmust, a lapok is
egyre többet foglalkoznak a
kirándulók, a csendes, természeti környezetben pihenni
vágyok megnyerésével és megtartásával. Szentendrén ekkor
kezdõdik a nyaraló villák
építésének divatja. A várost
környezõ, akkor még érintetlen és sok részletében ismeretlen hegyek, lankás dombok, völgyek és patakmedrek
önként kínálták magukat a
felfedezésre. A turizmus igénye és lehetõsége gyorsan
táguló teret nyert magának a
közgondolkodásban. Az 1880as évek végén üzembe helyezett helyi érdekû vasút, máig
használt nevén a HÉV, az elsõ
évben harmincezer, a második
évben már százezer utast
hozott ki a fõvárosból. Ettõl
kezdve és mindmáig a várospolitika és városfejlesztés
egyik központi témája, terve,
célja, hívószava a turizmus
lett. Képviselõtestületi jegyzõkönyvek, korabeli újságcikkek napirendjérõl többet le
sem kerül a téma: melyek a
szükséges teendõk és mik az
elhárítandó akadályok, annak
érdekében, hogy sokan, minél
többen keressék fel az akkor
még csak néhány ezer lakosú
Szentendrét.

A

VONZÁS ÉS TASZÍTÁS
A filoxéra vész utáni nagy
váltás, a fejekben is és a
várospolitikában is, Dumtsa
Jenõ polgármestersége idejére esett. A széles látókörû,
elkötelezett városvezetõ nevét ott találjuk az 1888 végén
megalakult Magyarországi
Kárpát Egyesület Budapesti
Osztálya választmányi tagjai
között. A fõváros környékére,
ezen belül kiemelt helyen a
pilisi hegyekbe irányuló turizmus szervezését, propagálását
magára vállaló egyesület egy

év elteltével már ezer tagot
tudhatott maga mellett,
közöttük számosat Dumtsa
Jenõ agilitásának köszönhetõen.
Szentendre és Budapest,
Pálffy tér között kilenc megállóval, egy óra tíz perc alatt
tette meg az utat 1903-ban a
„vicinális“. A „Szent-Endre és
Környéke“ cikkírója azt fejtegette egyik írásában, hogy
a közlekedés rossz, lassú és
drága, ezért elmaradnak a
kirándulók. Egy másik újságcikk ellenkezõ oldalról közelít
a témához, amikor a kovácsipar hanyatlásának egyik okául
a „kerékpár-sport rohamos
terjedését és az automobilkocsik“ használatát rója fel.
A Szentendrére kiránduló
fõvárosiak igen tekintélyes
része hajóval érkezett. A századelõn nyaranta alkalmanként több százan szállnak ki a
szentendrei hajóállomáson.
Akár innen, akár a HÉV-állomásról a távolabbi célpontokra, a környezõ településekre, de még Visegrádra is
lófogatú bérkocsi vitte tovább
a táj szépségétõl, a jó levegõtõl megmámorosodott utasokat.
„Szentendre a természettõl
mindennel el van látva, amit
egy kellemes nyaralóhelytõl
elvárnak, mégis nyaranta alig
növekszik az ide látogató fõvárosiak száma“ – tart tükröt
írásával az illetékesek elé
ugyancsak egy cikkíró. A fõ
okot abban látja, hogy „Szentendre városa nem halad“. A
Duna-part rendezetlen és
piszkos, nincs elég étterem, s
hiányzik egy rendes fürdõ, ami
a nyaralóhely talán legfontosabb kelléke. A szennyvíz és
a trágyalé a legtöbb házból
szabadon folyik ki az utcára.
Még a város közepén is van
olyan ház – rántja le a leplet a
mindennapok valóságáról –,
ahol az udvar közepére felhányt trágyadomb bûze teríti
be a környéket.
Míg a század elsõ éveiben joggal volt felróható a hiányterületek között a városi fürdõ,
addig a húszas évek második
felében már újsághirdetés
útján reklámozta magát a
„Szentendre Artézi Melegfürdõ
Vállalat“, a mérsékelt árak
mellett kényelmes kádfürdõt,

pöstyéni iszap-gyógykúrát és
iszappakolást, masszírozást,
manikûrözést, tyúkszemvágást kínálva a leendõ vendégeknek.

A Szentendrei Turista Egyesület a harmincas években a
városi testülettel egyeztetve
jelölte ki a környezõ turistaútvonalakat. A piros jelzés
vezetett a vasútállomásról a
Szmolnicai, Szmerdáni dûlõkön keresztül a Kõhegyre, zöld
jelzés a Sándor-forrástól a
Cseresznye-völgybe és az Anna-völgybe. Tilos volt a kijelölt
utakról letérni, hangoskodással az erdei állatokat zavarni,
dohányozni, fákat, növényeket rongálni. Ugyancsak a
harmincas években, pontosan
1933. szeptemberében avatta
fel az egyesület a Kõhegyi turistaházat. A falán elhelyezett
emléktáblával állítottak emléket Petõfi Sándor és Vachot
Imre 1845-ös kõhegyi kirándulásának.
A szentendrei turizmus úttörõ
évtizedeit nem hagyhatjuk el
anélkül, hogy az egykor virágzó dunai evezõs-életrõl ne
ejtenék néhány szót. A Duna
és az evezés szerelmeseinek
százai, ezrei szálltak csónakba a fõváros különbözõ pontjain, hogy saját erõbõl felevezzenek Szentendréig, esetleg még tovább is. Nyári
hétvégeken a Duna-partot
egymás mellé kikötött, partra
húzott csónakok tarkították,
míg az ellenvízben elfáradt
evezõsök valamelyik parti
vendéglõben hûsöltek, söröztek, a vissza vagy további
úthoz erõt gyûjtöttek. A kirándulók mellett a helyiek közül
is sokan, amikor csak tehették
vízre szálltak. Az evezés szer-

ves részévé vált a szentendrei
társasági- és sportéletnek. Az
utánpótlásról többek között
Csonka Ferenc mérnök, a Dunán felállított, ún. Csonka-

sebesen aláfolyó vize a középkortól kezdve egészen a
huszadik század elsõ feléig
különféle, de fõleg gabonaõrlõ malmokat hajtott. Hívták
szláv eredetû névvel
Bucsinának is, ami a
szerbül zúgást, morajt jelent, szlovákul
pedig bükköst. Mindkét jelentés jól jellemzi a néha csendes,
máskor félelmetes
erõvel és dübörgéssel
a Dunát ostromló
nagy múltú patakot.
A ma is használatos
név, a Bükkös-patak
az 1920-as évektõl
vált hivatalossá és
Vízesés a Bükkös-patakon egyeduralkodóvá.
A Dobogókõnél instrand kitalálójának egy újabb duló Bükkös-patak eredete és
ötlete gondoskodott. 1935- torkolata között, a több mint
ben az õ kezdeményezésére tizenhét kilométer hosszú
hozták létre a kompátjáró mel- hegyi útján háromszázötven
lett a KISOK evezõstelepet. métert esik. Van olyan része a
Nem sokkal ezután turnu- patakmedernek, ahol az öt
sonként már másfél száz ta- métert is eléri az esés. Az
nuló edzõdött az evezõlapát- Öregvíz-patak vagy ahogy a
hoz és a nem mindig szelíd szerbek hívták, a Sztara voda
Dunához.
kilenc kilométeres útján még
a Bükkösnél is nagyobb szinVÍZESÉSEK
tkülönbséget befutva közelít
A BÜKKÖS-PATAKON
a Dunához, így nem meglepõ,
hogy a régi források az Öregvíz
A Szentendrét övezõ pilisi mentén mûködõ malmokról is
hegyekbõl öt patak (Dera, említést tesznek.
Sziklás, Bükkös, Öregvíz, Szte- Szentendre egyik hajdani terlin) a városon keresztül éri el mészeti különlegességét, a
a Dunát. A mind közül leghíre- turisták és kirándulók évsebb Bükkös-pataknak az év- tizedeken keresztül közkedszázadok folyamán többször velt célállomását, a mohos,
megváltozott neve sajátos élesen szabdalt, trachit-szikvárostörténeti útjelzõként is lákról alázuhanó Dömör-kapui
értelmezhetõ. Legkorábbi em- vízesést a Bükkös-patak medlítése a 11. századból való, rének szintkülönbsége idézte
amikor is egy oklevélben elõ. Egy néhány száz méteres
Aporig névalakban szerepelt, szakaszon több vízesésben is
a birtok tulajdonosa, Apor és gyönyörködhettek valamikor
a korai magyar nyelvben patak a természet fáradtságot nem
jelentésû „ig“ szó összekap- ismerõ szerelmesei. Mind
csolásával. A 14. században közül a leglátványosabb a
Kékes-pataknak mondták, a mintegy hét méter magasságfolyása mentén fekvõ kis hegyi ból, több ágban alázuhanó
falu, a mai Pilisszentlászló Dömör-kapui vízesés volt. A
nevét ráruházva. Egy 18. múlt század elsõ felében szászázadi kamarai térképen a mos színes és egyszínnyomású
Király-patak megnevezés fel- képeslap tette ismertté orszátehetõen az akkori királyi, gon belül és határokon kívül
kamarai birtoklásra utal. A Szentendre természet-alkothelyi névadásban nevezték ta, egzotikus remekmûvét.
Izbég-pataknak, minthogy a A Dömör-kapui vízesésre a
Szentendréhez csatolt egykori halálos ítéletet az 1922-ben
falun folyik keresztül, de hall- tõle nem messze megnyitott
gatott Malom-patak névre is, kõbánya hozta el, de ez egy
jó okkal, hiszen a hegyekbõl külön történet.
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Kint vagyunk a vízbõl

Varga Zsolt, a V-8 uszoda
üzemeltetési és mûszaki vezetõje

Készül a jegyzõkönyv.
Tóth István, a Honvéd SE elnöke

arminc gyerek és harminc szülõ toporog tanácstalanul a szentendrei V-8 uszoda recepciójánál.
A gyerekek 16 órára jöttek
edzésre, mégsem mehetnek be.
A Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület elnöke, Tóth István
kérdésemre gyorsan vázolja a
kialakult káosz okát. Az uszoda megnyitása óta ebben az
idõpontban a Kossuth SE tarthatta a Vizes Nyolcas medencéjében az edzéseit. Most
mégis zárt ajtókba ütköztek.
Az edzésre érkezõ gyerekek és
szülõk csak egy óra múltán
jutottak be az öltözõkhöz.
Miután a kérés ellenére 40 percig nem került elõ a panaszkönyv, Tóth István jegyzõkönyv felvételébe fogott. Az
utolsó sorok írásánál a panaszkönyv is meglett, így két
helyen is rögzítette kifogásait: méltatlannak érzi, hogy
a Kossuth SE egy mindössze
két éve alakult városi egyesület miatt kiszorul Szentendre uszodájából, holott májustól októberig több mint 3
millió forintot hagytak az
uszoda kasszájában, gazdagítva ezzel a város költségvetését. Érthetetlen számára, hogy
miért nem fér el egymás mellett egy ekkora komplexumban több úszóiskola is, milyen
jogon diszkriminálják a
HKLSE-t? A V8 arra hivatkozik,
hogy szeptember 1-jén lejárt

fotók • Széles Nóra

H

a szerzõdésük. – Ez nem teljesen igaz – fûzi hozzá Tóth
István –, a határozott idejû
szerzõdésünk szeptemberben
lejárt, de azóta ugyanúgy
folytattuk tevékenységünket,
ugyanúgy fizettünk, mint azelõtt, a jog szerint így a szerzõdésünk határozatlanná módosult. Számtalan tárgyalásunk
volt a V8 vezetõivel, az új szerzõdés feltételeirõl, de eddig
még nem sikerült megállapodnunk. Mi semmi mást nem
szeretnénk, csak tovább tanítani az úszást a több mint 200
szentendrei gyermeknek, úgy,
ahogy az uszoda megnyitása
óta tesszük-tettük.
De hallgattassék meg a másik
fél is: Varga Zsoltot, az uszoda üzemeltetési és mûszaki
vezetõjét is megkérdeztem,
aki szintén jelen volt.
A sportegyesület és az uszoda
közötti megállapodás szeptember elején lejárt. Az uszoda városi tulajdonú is, így természetes, hogy a város sportegyesületeinek szakmai munkáját kívánja a létesítmény
elsõsorban támogatni. A fent
említett idõpontban is a Városi Sportegyesület vízilabdaedzései zajlottak. A magáncsoportok részére a délelõtti
idõszakot ajánlotta fel a vezetés.
Nyilván ez sokaknak nem felel
majd meg, mint ahogy azok is
csalódottak, akik munkából
hazatérve úsznának egyet,
hiszen 17-19 óráig a különbözõ edzések miatt jóformán
nem marad szabad sáv a
medencében.
-szn-

A gyerekeknek egy órát kellett várniuk, hogy bejussanak a medencébe

XXIII. ÉVFOLYAM • 35. SZÁM • 2009. OKTÓBER 9.

OVI-OLIMPIA 2009.
Október 17., szombat 10 óra,
Izbégi iskola tornaterme
Regisztráció: 09.15-tõl
A rövid köszöntõt és közös bemelegítést
követõen az óvodai sorváltók kezdünk, majd
díjátadás az I-IV. helyezettek részére. A
sorváltóra 10 óvodás és 2 szülõ (apuka és anyuka) összetételû óvodai csapattal lehet nevezni.
A feladatokat mindig 6 óvodás és a 2 szülõ
hajtja végre. Cserére a versenyszámok között
van lehetõség. A sorváltó a nevezõ óvodák lét-

számának megfelelõen egy- vagy kétfordulós!
Ezután – az elmúlt évek hagyományaitól eltérve
– nem egyéni versenyszámokban versenyeznek
az ovisok. Minden részvevõ egy kis lapocskát
kap, majd a kijelölt „állomásokon“ a feladatot
végrehajtva az eredménytõl függõen különbözõ matricát ragasztanak be a versenybírók.
A verseny végén az elért eredmény alapján kis
díjakra lehet beváltani a lapocskát.
A jelenlevõ szülõk részére is szervezünk játékos
sportversenyt.
Információ:
(26) 319-099, 06-20-444-3160

Családi vízi sportnap
bajnokokkal

A rendezvény további programjait dr. Hamar Pál, az
egyesület elnöke ismertette.
Az újoncok vízi bemutatóját
Hamar Ágnes és Beé-Samu
Andrea edzõk vezették, a versenyzõknek Horváth Gábor

zeptember 27-én vasárnap jeles esemény volt a
PRESTO Sport és Szabadidõ Egyesület kajak-kenu szakosztályánál a városi csónakházban. Egyrészt V. alkalommal rendezték meg a „Családi
Vízi Sport Napot“, másrészt
mert elõször hívtak meg neves
sportolókat a rendezvényre.
Itt volt Tatai Tibor olimpiai és
világbajnok kenus, akit 65.
születésnapjára köszöntöttek,
Kovács Katalin kétszeres olimpiai és huszonhétszeres világ-

S

Egy hajóban Beé Istvánnal

bajnok, Horváth Gábor kétszeres olimpiai és világbajnok,
valamint Beé István ötszörös
világbajnok kajakozók.
A rendezvény védnöke dr.
Dietz Ferenc polgármester volt.
Köszöntõjében
elmondta,
hogy az egyesület hétéves
mûködése alatt több mint 600
fiatallal ismertette meg a
kajakozás és kenuzás alapjait,
s biztosított számukra versenyzési lehetõséget is. Az
egyesület ezen túl rendszeresen részt vesz a városi eseményeken is, mint például az
Ister Napok; Aquavity; legutóbb szeptember 22-én az
autómentes napon tartottak

vízi bemutatót. Szoros kapcsolatot ápolnak a város iskoláival, és lehetõvé teszik
számukra a vízi sportokkal való
ismerkedést.

vezetett edzést és rendezett
versenybemutatót. A bátrabbak pedig „egy hajóban
evezhettek“ Beé Istvánnal.
Kovács Katalin, bár nem szállt
hajóba, így is akadt bõven
dolga. Sorra készültek vele a
közös fotók, és kérdések
özönével árasztották el.
A jó hangulatú délelõtti programot közös ebéd követte,
majd késõ délután zárult a
közel 200 fõs rendezvény.
Az eseménynek folytatása is
lesz. Az egyesület a Dominó
Honvéd utánpótlás versenyzõi
bázisaként mûködik majd, így
a versenyekre való felkészüléshez segítséget kap Beé
István világbajnok személyében.

Az egyesület továbbra is várja a kajak-kenu sport iránt
érdeklõdõ 7-15 éves fiúk és lányok jelentkezését
a 06/30-416-9159 telefonon vagy személyesen
a hajóállomás melletti csónakházban.

sport 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 35. SZÁM • 2009. OKTÓBER 9.

Testvérvárosi sportfesztivál
Wertheim szeptember 29. - október 4.

Kerékpáros sportfesztivál
a Dunakanyar-Pilis térségben
Az október 10-i kerékpáros sportfesztivál keretében a Pilisi hegységben kerékpáros csapatok túráznak, versenyeznek különbözõ állomásokat érintve. A résztvevõ csapatok Pilisszentlászlóról 9 órakor a sportpályáról indulnak, majd Szentendrén, a Lázár cár téren fogadja õket dr. Dietz Ferenc polgármester, a kistérség
elnöke, aki polgármester-társaival együtt szintén teljesíti majd az útvonalat. Nevezni a
helyszínen lehet.
BELVÁROSI SPORTFESZTIVÁL
Mindazokat, akik nem pattannak nyeregbe, a
Lázár cár téren 14 órától sport- és kulturális
programajánlatokkal várják. Egész délután
kipróbálhatók lesznek a különbözõ sportágak,
lesz kézmûves kirakodóvásár és a gyermekeknek
alkotótábor, mindemellett a térség szépséges
hagyományát az Aranykorunk nyomában elnevezésû, csodálatos szabadtéri táblakép kiállítással mutatják be.
Részletes program: 14 órától Fülöp Tibor bûvész
elõadása, 14.30-tól sportegyesületek bemutatói, 16 órakor After School Program
diákzenekar, 16.45-tõl Adámy István 8 danos
karate mester vezetésével a Magyar Kyokushin
Karate Szövetség és a Honbu Dójú karatekáinak
bemutatója, 17 órakor ünnepályes díjátadás
és tombolasorsolás, 18 órától fellép Térné
Phrala csobánkai együttes, 19 órától Claptones
koncert és táncmulatság
Részletes információ: www.dunakanyar.org

ugusztus 20-án a testvérvárosi delegációk jelenlétében került sor a Szentendre és Wertheim
közötti testvérvárosi szerzõdés 20. évfordulójának megünneplésére, és az aláírás megerõsítésére
Szentendrén. Szeptember 29-én pedig Wertheimben
találkoztak a delegációk, hogy részt vegyenek a
wertheimi, godmanchesteri, huntingdoni, gubbioi és
szentendrei fiatalok sportversenyén. Az eltelt 20 év
alatt a kulturális és sportfesztiválokon született
ismeretségek, a családok és fiatalok közötti barátságok, a mindig tapasztalható jókedv azt mutatja, hogy
a testvérvárosi kapcsolatoknak változatlanul nagy
jövõje van, mert megismerik a fiatalok egymás
kultúráját, életét, és egy olyan határokon átívelõ híd
alakul ki a résztvevõk között, mely alapja lehet egy
igazi egységes Európának is. A testvérvárosok küldötteit fogadta Stefan Mikulicz, Wertheim fõpolgármestere, kollégái, valamint Hans Hermann, János bácsi –
aki a kezdetektõl szívvel-lélekkel támogatta a
testvérvárosi kapcsolatokat, és ma is fáradhatatlanul
segíti a találkozókat –, és a wertheimi egyesület több
tagja is.

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Stefan Mikulicz
fõpolgármester a látogatás keretében tárgyalásokat
folytatott a két városban zajló fejlesztésekrõl.
Wertheimben és Szentendrén is ebben az évben indulnak egészségügyi beruházások: a német városvezetõ
a kórházfejlesztés kapcsán osztotta meg tapasztalatait. A két városvezetõ érintette a további nagyberuházásokat és a gazdasági válság önkormányzati
szinten mutatkozó hatásait is.

Úszásban, röplabdában és atlétikai versenyszámokban mérték össze tudásukat a fiatalok, és egy európai
uniós honlapot is el kellett készíteniük, majd ezt a
záró rendezvényen be is mutatták. Szentendrét 12

A

Karate-siker

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

Testépítõ-verseny
HÉTFÕN ÉS PÉNTEKEN
17:00 - 18:30 KÖZÖTT

OKTÓBERTÕL
MÁR PÉNTEKEN IS

KEZDÕ HATHA JÓGA
PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB
(HAMVAS BÉLA U. 6.)
TEL: (20) 981- 9258

Október 10-én, szombaton
rendezik meg
a II. Dunakanyar Kupa
Utánpótlás és versenyzõ
kategóriás testépítõ versenyt
a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében
(Pátriárka u. 7.)
Regisztráció: 10-11 óra
Minõsítõ Bajnokság 12 óra
Testépítõ bajnokság 15 óra
Fittness forma
Jegyár: 2000 Ft.
Jelenléteddel a sportot és a
sportolókat támogatod!
www.body.builder.hu

Október 4-én Budapesten, a Vasas sportcsarnok
adott otthont a Céghmester Kupa nyílt Karate
Magyar Bajnokságnak.
Városunkat a Piramis
Sportegyesület stílus válogatott karatékái képviselték az október végén
Skóciában megrendezésre kerülõ Wado Európa
Kupa felkészülési állomásaként.
A csapat remekül helyt
állt, és az alábbi eredményeket érte el:
Bereczki Roland I. hely
Herczeg Balázs II. hely
Tremmel Márton III.
hely.
Az egyesület karate
szakosztálya várja 6
éves kortól az érdeklõdõket. Edzések: Szentendre, Dózsa György út
8., Piramis Fitness Klub

fiatal: Gyõri Zsófia Réka, Koncz András, Pintér Gergely,
Tóth Emese, Völker Kristóf (II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium); Nyisztor Dóra, Vasvári Brigitta,
Víg Zsombor (Móricz Zsigmond Gimnázium); Berki
Bence, Bubla Bálint, Kiss-Máté Csenge, Tóth Anna
(Református Gimnázium); Szirze Adrien és Köck Gábor
tanárok, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület és az
Önkormányzat delegációja képviselte, akik Csobánka
küldötteivel együtt vettek részt a nagyszerû hangulatú és nagyon jól sikerült fesztiválon. Az úszást és az
atlétikai versenyszámokat Szentendre nyerte, de
Gubbio és Wertheim a röplabdában verhetetlen volt.
A szoros versenyen az utolsó napon dõlt el a végsõ
sorrend. Nagy öröm volt látni a gyõztes szentendrei
fiatalokat, akik büszkén emelték magasra a magyar
zászlót, és meghatottan fogadták Stefan Mikulicz
fõpolgármester gratulációját.
K.
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Az utolsó házi feladat „Mostan színes tintákról álmodom”
Ferences diákok kalandos életútjai
Egy Amerikában élõ, volt szentendrei ferences diákot,
Szentpály Katát két évvel ezelõtt osztálytársai felkutatták, hogy elhívják az 50 éves találkozóra, az Öregdiák
Egyesület által adományozott arany oklevelet átvenni.
Kata 50 éve, azaz az utolsó házi feladat óta nem járt egykori iskolájában,
és nem találkozott osztálytársaival.
Az alig félnapos együttlét során
zajló beszélgetések, sorstöredékek
arra indították, hogy megírassa
diáktársaival kalandos életüket. A
legcsodásabb képzelõerõvel megáldott regényírónak is díszére válnának azok a történetek, amelyek a 2.
világháború elõtt indulnak, a háborúval folytatódnak, majd államosítás, kitelepítés és forradalom
után-közben, vagy a legsötétebb kommunizmus, vagy az –
ugyan kecsegtetõbbnek látszó –, de csak idegenben „élvezhetõ“
kapitalizmus útvesztõibe torkolltak. A sors különös rendezése
folytán az utak összeértek: ma mindkét tábor telis-tele van
illúzió- és reményvesztett, valamiféle „megváltásban“
reménykedõ emberekkel. Ezek a történetek az újabb nemzedékek
számára is hasznosítható, továbbgondolásra érdemes tanulságokkal szolgálhatnak. Reményt adhatnak, mert megmutatják,
hogy a mainál sokkalta szörnyûbb idõket is túl lehet élni, sõt,
felemelt fejjel továbbhaladni.
E kötetet mutatja be a szerkesztõ, társszerzõ Szentpály Kata és a
történetek némely szereplõje október 9-én, pénteken 18 órakor a
Petõfi egyesület székházában (Stéger köz), majd 10-én, szombaton 14 órakor a Ferences Gimnáziumban.
Lindner Monika

Családi nap a Vujicsics együttessel
és az Irigy Hónaljmiriggyel
A MH Központi Kiképzõ Bázis Mûvelõdési Házban
október 17-én elsõ ízben rendezik meg a Nagy Családos
Napot a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének
szervezésében.
A nagycsaládosok minden évben táboroztatnak gyermekeket
ingyenesen, amely sokuknak az egyetlen nyaralási lehetõséget
jelenti. Már májusban, a polgármesteri hivatal felajánlásával,
miszerint helyet ad a gálaestnek, elindult a szervezés, melyhez
szinte mindenki azonnal csatlakozott, ezért a rendezvény
kinõtte a Városháza dísztermét. A kiképzõbázis parancsnokának köszönhetõen jött a segítség, és az új helyszín már elég
nagynak bizonyul.
A mûvészek fellépését Borbély Mihály szervezte meg, s minden
felkérésre azonnal pozitív válasz érkezett. Az Irigy Hónaljmirigy
is szívesen jön Szentendrére, nekik sem volt kérdés, hogy segítsenek. A programok megszervezéséhez harminc szentendrei
család adja munkáját. Ennek a fantasztikus összefogásnak köszönhetõen reméljük, hogy egy újabb civilszervezet teremt
hagyományt, és az elsõ „Nagy Családos Napot“ több is követi.
A családi napon szinte minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. A belépés ingyenes, és a kiképzõbázis vezetõjének
közbenjárására az elõre bejelentkezõk ebédet is kapnak. A napot
egy igazi Gálamûsor zárja, melynek bevétele segíti a táboroztatást.
Jegyek 1000 Ft-os áron rendelhetõk a 20/3745004 vagy
20/3977375 telefonszámon, illetve az Anonymus étteremben,
illetve szinte minden iskolában és óvodában is.

lmok, élmények, természeti impressziók
kisméretû olajképekbe
komponálva – egy 13 éves
kislány elsõ festészeti bemutatkozásának lehettünk tanúi
szeptember 26-án, a Nívó
Nyelviskola termeiben. Dimitrova Veronika fiatal kora ellenére biztos technikai tudással rendelkezik. Festményei
harmonikus színhasználatukkal, a gondosan megfigyelt és
kidolgozott részletek által
hatnak a szemlélõre. A meséket is író lány képei olykor a
fantázia világába kalauzolnak,
olykor távoli helyekre és városokba vezetnek el.
A kislány rajztehetségét éppen
itt, a nyelviskola falai között
ismerték fel, hiszen a játékos
nyelvórák keretében a tanárok
már hosszú évek óta teret
engednek a gyermeki kreativitásnak is. Sajátkészítésû
bábok által, paraván mögé
rejtõzve gyakoroltatni az ide-

Á

gen nyelvû élõbeszédet jó
módszertani ötletnek bizonyult, s ebbõl a kezdeményezésbõl nõtte ki magát az
önálló festészeti-rajzoktatás
is, az iskola „mûvész termében“ Orbán Katalin festõmûvész vezetésével. Kéri Ildikó,
a nyelviskola vezetõje meg-

Hódolat a városnak
Szentendre új létesítménye, a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont adott helyet
Molnár Bertalan festõmûvész új kiállításának.
Augusztus huszonegyedikén, a testvérvárosok
képviselõinek részvételével nyílt meg az a tárlat, amelyrõl az alkotó ezt vallotta: „Engem is
megünnepelt Szentendre a 75. születésnapomon, én ezzel köszöntöm az ezredik születésnapját ünneplõ várost“.
A bejárat melletti falra helyezett festményen
Salon de Provence, Huntingdon, Wertheim,
Zilah és Godmanchester címerei veszik körül
Szentendre szép bárányos címerét. Ezzel a képpel tisztelgett Molnár Bertalan a város

nyitóbeszédében arra
is kitért, hogy ezzel az
elsõ kiállítással hagyományt szeretnének
teremteni, és a tehetséges tanítványok mûveibõl rendezett jövõbeli tárlatok által bátorítani és ösztönözni
szeretnék a fiatal alkotókat a további mûvészi munkára. E kezdeményezés rámutat
arra, mennyire fontos,
hogy a gyermekekben
szunnyadó tehetséget
az értõ szemek idejében észrevegyék, és
megfelelõ inspirációs
közeget teremtve továbbfejlesszék.
A kiállítás megtekinthetõ október 31-ig, a Nívó Nyelviskolában (Kucsera F. u. 7.) hétfõtõl péntekig, 9-tõl 18 óráig.
Kopin Katalin

alapításának évfordulóját közösen ünneplõ
testvéri városoknak.
Az elmúlt évek válogatott alkotásait bemutató
tárlat kizárólag Szentendrérõl szól. A jellegzetes, egymáshoz tapadó házak, a terek, a templomtornyok, a szûk sikátorok, a Duna-part adják
a hangulatos festmények témáit. Az üde színvilágú naturalista városképek mellett Molnár
Bertalan gyakorta ábrázolja kubisztikus megközelítésben a jól ismert motívumokat, egymásra vetülõ, egymásra épülõ architekturális elemekbõl alkotva azokat. A kompozíciókon sokszor felbukkan a megszokott hegedû-motívum
is. A most záruló tárlat valóban a festõmûvész
kívánsága szerinti õszinte, szép hódolat
szeretett városának.
Rappai Zsuzsa
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Beszélgetéssorozat nõkrõl
nõkkel, nemcsak nõknek –
politikamentesen
Szentendre
egy
nõkre szabott város
nemcsak a beruházásokban, hanem
az olyan széles körben is látogatható
programokban,
amelyek középpontjában a nõ áll. Ezen
gondolat mentén
jött létre dr. Dietz
Ferenc polgármester felesége, dr.
Szántó Csilla fõvédnökségével a Hölgystaféta címû beszélgetés
sorozat a P'Art Moziban. Az est elsõsorban
nõkrõl és nõknek szól, a résztvevõk elõször a
meghívott vendég által ajánlott filmet nézhetik
meg, majd ezután kezdõdik maga a beszélgetés, anekdotázás. Végezetül mindig a vendég
javasolja a stafétabot képletes átadásával a
sorozat következõ vendégét.
A Hölgystaféta elsõ vendége Lévai Anikó, A
konyhaablakból címû könyv szerzõje és
dr. Halász Adrienn gyermek-tüdõgyógyász volt,

akikkel Lengyel Anna mûsorvezetõ-szerkesztõ
beszélgetett mindennapi életükrõl, munkájukról, családjukról. Érdekes volt a két egymástól eltérõ karakterû hölgy találkozása, az
életükbe való bepillantás lehetõsége. Mindkét
asszony elbeszélésébõl kitûnt a család iránti
alázat, és szakmai tudásuk mellett megcsillogtatták humorérzéküket is. Mindenki, aki ott
volt, valódi élménnyel gazdagabban távozott,
mert a személyes
találkozás sokkal
meghatározóbb
élmény, mintha
valakit a tévében
vagy az újságban
látunk. Lévai Anikó
a Konyhaablakból
címû könyvébõl
szemezgetett, és
megtudhattuk azt
is, hogy dr. Halász Adrienn a gyermek-tüdõgyógyászat terén elért jelentõs szakmai sikerei
mellett az orosz krémtortájára is nagyon
büszke.
A Hölgystaféta elsõ alkalma jó bevezetõ volt a
sorozathoz, mely során reményeink szerint
nemcsak nagyszerû filmeket láthatunk, hanem
érdekes vendégeken keresztül a nõk mindennapjaiba is jobban betekinthetünk. Következõ
vendég Liptai Lívia, az Elle Magazin fõszerkesztõje lesz.
fotó • Paraszkay György

Hölgystaféta

Építészhallgatók kiállítása
A Debreceni Egyetem Építészeti Tanszékének III. éves BSC-s hallgatói a 2009-es tavaszi félévben
szentendrei helyszínekre készítették a Középülettervezés tantárgy keretében a féléves tervüket.
Tanáruk, Puhl Antal Dla, aki Szentendrén lakik, és építész irodája is itt van, Alföldiné Petényi
Zsuzsa fõépítésszel együtt választották ki azt a kilenc helyszínt, melyre a város ötleteket, vázlatterveket várt. A hallgatók februárban feljöttek Debrecenbõl, és elõször a Városházán hallgattak
meg Kun Csaba alpolgármestertõl egy ismertetést a városról, majd Puhl Antal tartott nekik
vetítettképes elõadást a város építészetérõl és mûvészetérõl a római kortól napjainkig. Eztán a
hallgatók tanáraikkal együtt végigjárták a megadott helyszíneket.
A mostani kiállítás a féléves munka eredményét mutatja be, s a legjobb tervek kerülnek kiállításra. Természetesen ezek nem konkrétan használható tervek, de különbözõ helyszínekre, különbözõ programokkal beépítési lehetõségekhez adhatnak ötleteket.
A kiállító hallgatók: Batizi-Pócs Gergõ, Csáki Nóra, Dinya Edina, Hajdu Barna, Kiss Gergõ, Kovács
László, Mallár Barnabás, Varga Emil, Váczi Sándor, Veres Andor.
Megnyitó: október 13. kedd 18 óra, P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)
Megnyitja dr. Dietz Ferenc polgármester. Megtekinthetõ október 28-ig

fotó • Paraszkay György

Palacsintás király a P'Art Moziban
Vidám családi délután zajlott október 4-én, vasárnap a moziban. Szülõk és gyerekek közös filmnézésen vettek részt, hogy utána együtt fejtsék
meg a kvízkérdések válaszait. Az apróságok fantáziájára volt bízva, hogy agyagból vagy anyagból készítenek míves palacsintákat, amíg a
szülõket a gazos udvar sem riasztotta vissza a
dobd fel, forgasd meg, kapd el és süsd meg a
másik oldalát is játéktól.
Sokféle töltelékben dúskálhattak mindannyian,
végül a gyerekekbõl álló zsûri döntése alapján
felkerült a korona a palacsintás királynõ fejére, aki Zupka Joanna lett. A kvízben Mészáros Fülöp
(9 éves) bizonyult nyerõnek. Megannyi színes fajáték jutott a kicsiknek a kvízjáték helyes megfejtéseiért, és degeszre tölthette bendõjét mindenki.
Kik
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Szoborállítás
Szentendre Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit
Ligeti Erika szoborállításra október 9-én, pénteken 17.30-kor a
P'Art Mozi mögötti térre (a Jókai és a Kert utca találkozásánál)
A megjelenteket köszönti dr. Dietz Ferenc polgármester, a szobrot felavatja Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Országgyûlés alelnöke.

Mûvészeti nap Izbégen
Az Izbégi Általános Iskola aulájában október 16-án, pénteken
18 órakor nyílik a Borsódy család: Borsódy László keramikusmûvész, B. Urbán Teréz keramikusmûvész és Borsódy Eszter
illusztrátor-grafikusmûvész kiállítása. A mûvészek munkáit Tóth
Antal mûvészzettörténész (Magyar Nemzeti Galéria) méltatja,
a kiállítást megnyitja dr. Dietz Ferenc polgármester. Közremûködik: Borsódy László trombitamûvész és együttese. A kiállítás
kurátora Borsódy László trombitamûvész.
A kiállítással egyidõben megtekinthetõk az Izbégi Általános Iskola tanulóinak a képzõmûvészeti napon készített alkotásai is.

Magyar Festészet Napja
Ezeréves Szentendre a festõk városa címmel nyílik kiállítás a Régi Mûvésztelepi
Galériában (Bogdányi út 51.) október 10én, szombaton 16 órakor városunk két
mûvészetelepén dolgozó festõmûvészek
erre az alakalomra készített alkotásaiból.
Kiállító mûvészek: Deim Pál, Gy. Molnár István, Hajdú László,
Jávor Piroska, Kapusi Gábor, Kocsis Imre, Lukoviczki Endre, Pirk
László, Balogh László, Kaponya Judit, Aknay János, Bartl József,
Baska József, Buhály József, Haász István, Kiss Zoltán László,
Rác András, Rényi Katalin, Szakács Imre, Szikora Tamás, Szirtes
János, Tzortzoglou Georgiosz, Barakonyi Zsombor.
A kiállítást megnyitja Jókai Anna író, köszöntõt mond dr. Dietz
Ferenc polgármester és Szakács Imre festõmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ november 8-ig, keddtõl vasárnapig
10-tõl 17 óráig. A kiállítás támogatója: MAK, MAOE, Szentendre
Város Önkormányzata.

Jótékonysági hangverseny
Losonc, Kassa, Makránc, Csíksomlyó, Vác és Budapest után a
szentendrei Péter-Pál templomban kerül bemutatásra október
16-án este fél nyolckor Szvorák Katalin legújabb lemeze: A nap
megszentelése. Az elõadáson közremûködik Andrejszki Judit
(ének, csemballó, orgona), Gombai Tamás (hegedû) és Pejsik
Péter (cselló). A hangversenyen népénekek, himnuszok,
zsoltárok és imák hangzanak el. A jótékonysági koncertet a
szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola Levente Alapítványa
javára szervezik.

Szeretnél élethû önarcképet rajzolni és a kreativitásod is fejlesztenéd?
Azoknak, akik szeretnek rajzolni, és azoknak,
akik azt hiszik nem tudnak.
Alsó korhatár 12 év.

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM
A tanfolyam helye és ideje:
Dunacorso Étterem és Kávézó
SZENTENDRE, Bogdányi út 13.
2009. OKTÓBER 15-18.
(csütörtöktõl vasárnapig)
naponta 9–17 óráig
Részvételi díj: 34 900 Ft
Az ár tartalmazza a rajzeszközöket is

Elérhetõség:
T: 26-325-957, M: 30-562-8146
http://orgovanyi.superweb.hu
orgovanyi.aniko@freemail.hu

CSODÁT NEM
ÍGÉRÜNK, A CSODA
BENNED VAN!

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Újszerû állapotban lévõ ágynemûtartós
heverõ eladó! Tel. 06-20-446-6663.

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.

KIADÓ LAKÁS
Cserépkályha: vajszínû, romhányi, bontott eladó. Tel. 06-20-538-9109, (06-1)
386-2758.
Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat,
pénzeket, kitüntetést vásárolok. Tel. (26)
385-387.

ÁLLAT
Örökbe adnám 5 éves, iskolázott, jó vérvonalú, törzskönyvezett magyar vizslámat családi okok miatt. Tel. 06-30-6402959.

Lakóházak: Szentendre belvárosában, Pomázon és Leányfalun kiadók.
Tel. 06-30-299-0376.
Központhoz közel, 1 szoba hölgynek
kiadó. Tel. (26) 310-675 este.
Kiadó lakás. Tel. 06-30-586-1715.
Kiadó lakás a Püspökmajor-lakótelepen:
45 ezer forint/hó+rezsi. Tel. 06-30-6505908.
Szentendre belvárosában kisméretû lakás
kiadó. Tel. 06-20-923-7427.

ÁLLÁS
Gyakorlattal és erkölcsi bizonyítvánnyal
rendelkezõ részmunkaidõs takarítónõt
felveszünk szentendrei munkahelyre. Tel.
(06-1) 469-0757, 10 és 12 között.

Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kertel, kiadó hosszabb távra is.
3 szoba-nappali, 2 fürdõszoba+garázs.
Tel. (26) 328-413, 06-20-375-1596.

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

Püspökmajor-lakótelepen albérlet sürgõsen kiadó 58 ezer Ft-ért. Tel. 06-20-9820680.

Lendületes csapatba rátermett, ügyes,
agilis munkatársakat keresek. Elvárás:
minimum érettségi. Tel. 06-30-820-5184.

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút mellett 280 nöl-es telken hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. (26) 380-005.

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

Pismányban, fõút mellett, két buszmegálló között kétszintes családi ház november 1-jétõl kiadó. Tel. 06-70-389-5754.

A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodája keres értékesítõket,
kiemelkedõ kereseti lehetõséggel.
Jelentkezés, információ: jablonszky.bea@dh.hu, Tel. 06-30-6195653.

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

Fodrász kollégát keresek szentendrei
üzletbe. Tel. 06-20-569-1768.
Szentendrei varrodába varrónõt keresek.
Gyakorlat szükséges. Tel. (26) 316-503.
Szentendrén, a belvárosban 30 éve állandóan üzemelõ étterem gyakorlott szakácsot keres. Fizetés megegyezés szerint.
Tel. 06-20-980-9274.

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

Szentendrén 55 nm-es téglaépítésû lakás
alacsony rezsivel kiadó. Tel. 06-30-4445820.
Szentendrén, kertes házban lakrész kiadó
(szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba). Tel.
06-20-225-6023.
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Újpest központban II. emeleti, 3
szobás panellakás családi ok miatt
olcsón, 11,2 millió Ft-ért eladó. Tel.
(06-1) 389-0370.
Lakások Szentendrén már 5,5 millió
Ft-tól eladók. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén egyszintes, 90 nm-es
lakóház 180 nöl-es kerttel kitûnõ
helyen, 30 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Keresek kicsi, olcsó építési telket
vagy jogilag megosztott telekrészt
Budakalászon, Szent István-telepen
vagy Békásmegyeren. Tel. 06-20342-6609.
Szentendrén, a Barackvirág utcában 160
nöl-es telken 2 szintes, dunai panorámás
családi házamat eladnám 48 millió Ftért. Kisebb lakást a történelmi belvárosban vagy környékén beszámítok. Tel. 0620-566-0600.
Eladó Szentendrén, a Széchenyi-téren I.
emeleti, 56 nm-es, felújított, légkondicionált, egyedi konyhabútoros lakás 11,5
millió Ft-ért. Tel. 06-30-257-7493.
Szentendrén 90 nöl-es, összközmûves
telek eladó 13 millió Ft-ért, 30%-os
beépíthetõséggel. Tel. 06-30-605-7199.
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.
Leányfalun egy kiváló lakóház (nappali, 3 szoba) 180 nöl-es kerttel 28
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

OKTATÁS
Angoloktatás Leányfalun, Szentendrén
gyerekek részére, kezdõknek és haladóknak, nyelvvizsgára készülõknek. Tel. 0630-523-2370.
Vállalom általános iskolások korrepetálását minden tantárgyból, középiskolások érettségire-felvételire felkészítését
történelembõl, földrajzból. Tel. 06-30698-3721.

LAKÁS, INGATLAN
Pismányban összközmûves, panorámás
telek fél (412 nm-es) ikerház tervvel eladó
9,8 millió Ft-ért. Tel. 06-20-982-5994.

Rajz és festés Szentendrén, a belvárosban. Kezdõk és haladók bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-389-2250, Laár
Balázs.

Paizs Péter Mûvészeti és Oktatási
Stúdió. Tel. (26) 316-700, 06-20312-1351, www.paizspeter.com

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Általános iskolások korrepetálását vállalom Szentendrén. Tel. 06-70-543-8136.

ÜZLET

Némettanítást vállalok minden szinten.
Tel. 06-30-229-0575.
Érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl, magyarból, mûvészettörténetbõl a belvárosban. Tel. 06-30-5405639.

SZOLGÁLTATÁS
Dryvit hõszigetelés, ablakok utólagos
hõszigetelése és cseréje pályázatírással.
Festõ-, burkoló- és kõmûves munkák
megrendelhetõk. Tel. 06-20-283-2378.
Sírgondozást vállalok Szentendrén,
Pomázon, Csobánkán és Budakalászon.
Tel. 06-30-539-5297.
Asztalos munkát vállal. Fából mindent.
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.
Családi házak tervezése, energetikai
minõsítések készítése. Nagy István, 0620-801-2117.

Átadó árukészlettel, berendezéssel
sok éve bejáratott, jelenleg is
mûködõ fehérnemû üzlet 3 millió Ft
ért. Tel. 06-30-660-1272.
Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-20-9441844.
Pap-szigeti bejárónál melegkonyás vendéglõ kiadó januártól tetõtéri kilátással.
Tel. 06-70-313-4091.
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. (26) 380-005.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál igényes helyiség(ek) irodai tevékenységre
kiadó(k).Tel. 06-30-233-5531.

Régi nyílászárok felújítása, szigetelése,
thermoüvegezése és egyéb asztalosipari
tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb. Tel. 06-20-9894032.

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.

Víz-, központifûtés, légtechnikai- és
klímaberendezések, fûtésrendszerek teljes körû kivitelezését vállaljuk! Kelemen
Tamás Tel. 06-30-249-8409.

Szentendre óvárosában igényesen
felújított, kétszintes, 200 nm-es
mûemlékház irodának, üzletnek
kiadó. Tel. (26) 309-082.

Ruhatisztító átvevõhely: Sztaravodai út Fény u.1. sarok. Vállaljuk felsõruházat; szalon egyedi mosás; közületi; szõrmeáruk; szõnyeg és bio ágynemûk minõségi tisztítását
pontos határidõvel. Nyitva K-SZ-P: 13-18
óra. Tel. 06-20-912-1918, (26) 312-065.

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

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, 06-20-335-3411.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

A Bogdányi utcában igazi szentendrei hangulatot árasztó, nagyméretû,
galériás üzlet kiadó. Tel. 06-20-4643193.
Különálló 30 nm-es ház raktárnak kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-346-2840.

EGYÉB
Léleklátó szeretettel várja! Tel. 06-30605-7199, www.leleklato.eoldal.hu.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

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.

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

OÁZIS INGATLANIRODA

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

ÁLLÁST KERES
Leinformálható, több éves gyakorlattal
rendelkezõ fiatal hölgy bejárónõi, gyermekfelügyeleti munkákat vállal. Tel. 0670-518-2755.
Segítsek az otthona mûködésében? Akár
este is? Tisztaság, rend, felügyelet,
jogosítvány, autó, intelligens nõ. Tel. 0630-280-1896.
Takarítást vállalok. Tel. 06-20-237-2485.
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. 06-30458-3249.

Szeretettel meghívjuk Önt október 17-én szombaton
10 órai kezdettel ERDÉLYI TIBOR méhész elõadására.
A kóstolással és eszközbemutatóval egybekötött találkozón
a mézrõl beszélünk õszintén. Belépés ingyenes!
Helyszín: Mézesház Szentendre,
Dumtsa J. u. 13. (az udvarban)

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.

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

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

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

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

október 9. péntek
18:00 AALTRA (92') kh:12
19:45 FÉRJ ÉS FÉLESÉG
(90') kh:12

október 17. szombat
16:00 G-FORCE (90') kh:12
17:30 GETTÓ MILLIOMOS
(120') kh:12
19:45 OLDBOY (120') DVD
kh:18
október 18. vasárnap
14:00 G-FORCE
(90') kh:12
15:45 VILÁGOK ARCA:
BARAKA (96') DVD
18:00 AZ ÍJ (90') kh:12
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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.

október 10. szombat
14:00 JÉGKORSZAK 3. (94')
15.30 CSILLLAGPOR (130)
18:00 AALTRA (92') kh:12

20:00 VADÍTÓ SZÉP NAPOK
(94') DVD kh:16
20:00 NÁSZ-AJÁNLAT
(105) kh:12
15.30 „MEGSZÁLLOTTAK"
(sorozat) filmvetítés, vendégünk: Hanshi Adámy István.
20:00 AALTRA (105') kh:12
október 12. hétfõ
18:00 AALTRA (105') kh.12
19:45 FÉRJ ÉS FÉLESÉG
(90') kh:12
október 13. kedd
17.00 SZENTENDRE
ÉS LEGENDÁS FESTÕI
19.30 OTTHONUNK (108')
kh:12
október 14. szerda
18:00 OTTHONUNK
(108') kh 12
20:00 ALKONYAT (100 ')
kh.12 év

október 19. hétfõ
18:00 A REPÜLÕ TÕRÖK
KLÁNJA (111') kh:12
20:00 BÁBOK (109') kh:16
október 20. kedd
18:00 HUNCUT FELHÕCSKE
(114') kh:18
20:00 AZ ÍJ (90') kh:12
október 21. szerda
18:00 ESKÜVÕ MONSZUN
IDEJÉN (114') kh:12
20:15 VILÁGOK ARCA:
BARAKA (96') DVD
október 22. csütörtök
18:00 AZ ÍJ (90') kh.12
20:00 HUNCUT FELHÕCSKE
(114') kh:18
19.00 EGY CSÉSZE TEA
GERLOCZY MÁRTONNAL
(kisterem)
október 23. péntek
14.00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK
(90') kh:12

LÁNGRA KAPOTT ÉLETSZIKRA
A koalíció termékeny
és ellentmondásos évei
(1945-1948)
Török Katalin mûvészeti író
SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI címû,
kilencrészes elõadássorozatának
nyolcadik elõadása
október 13-án,
kedden 17 órakor
kezdõdik a P'Art Moziban
(Duna-korzó 18.)

Tánc
FALUHÁZ
Budakalász, Szentendrei út 9.
Október 9-11.
VI. KALÁSZI KORTÁRS
TÁNCTALÁLKOZÓ
A programban szerepel a ForteDanse és a TranzDanz Magenta
cimû koprodukciója, a KözépEurópa Táncszínház Concerto
címû elõadása, valamint Herczku
Ágnes Arany és kék szavakkal címû
táncdarabja, a tízéves Duna Táncmûhely legfontosabb koreográfiáiból összeállított Keresztmetszet címû válogatás.

KELETI FÉNY FILMNAPOK
október 15-22-ig
október 15. csütörtök
18:00 BÁBOK
(109') kh:16

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Október 9. péntek 18 óra
‘56-OS FERENCESEK
VALLOMÁSAI
Szentpály Kata elõadása
Október 16. péntek 18 óra
A JAPÁN LÉLEK
Doma Mikó István elõadása
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók B. u. 8.
Október 12. hétfõ 18 óra
Farkas Erzsébet elõadása:
KAPCSOLATAINK SZAKRÁLIS
JELLEGE
Valóban mûködõ, gyakorlati megoldások a mindennapokban az
alternatív pszichológia segítségével, ahol egónk, személyiségünk problémáit lelki és spirituális szempontok alapján közelítjük meg. www.spiritusz.net
KOLPING
CSALÁDI
EGYESÜLET
Török köz
Október 17. szombat 16 óra
„Én túllépek a mai kocsmán az
értelemig és tovább“ (József
Attila)
Dr. Kellermayer Miklós egyetemi
tanár elõadása

Kísérõprogram: táncfilmek az
Országos Színházi Múzeum és
Intézet, valamint Mándy Ildikó
válogatásában.
Részletes program: 9-én 19-kor
Duna Táncmûhely, 10-én 19-kor
Közép-Európa Táncszínház, 20kor Táncfilmvetítés, 21-kor Fortedanse-Tranzdanz; 11-én 18-kor
Táncfilmvetítés, 19-kor Herczku
Ágnes-Horváth Zsófia

Kiállítás
ANONYMUS GALÉRIA
Kucsera u. 11.
PALYOV PÉTER FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 23-ig, az
étterem nyitvatartási ideje alatt
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
Október 16. péntek 17 óra
JAPÁN DIÁKOK KÉPEI
ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
Október 17. szombat 16 óra
ELSÕ KIÁLLÍTÁSUNK
Barton Ede és Barton Viktória
(10 éves, a 2008-as BNV rajzverseny I. díjasa) közös kiállítása
Megnyitja Fûriné Babits Ágnes
rajzpedagógus-festõ
Megtekinthetõ október 25-ig,
naponta 10-tõl 17-ig
VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI
GALÉRIÁJA
Városház tér 3.
KISRAJZOK, KISSZOBROK
Páljános Ervin szobrászmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ október 31-ig, a
hivatal ügyfélfogadási idejében
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
PAX ET BONUM
A szentendrei barátok

Színház
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
Október 23. péntek 19 óra
56 CSEPP VÉR
Az Érsekújvári Rockszínpad
elõadása
Rendezte Stugel Tibor
Belépõ: diákoknak, nyugdíjasoknak 1500 Ft, felnõtteknek 2000
Ft. Jegyrendelés: (26) 312 958,
06-20-310-4142.

Gyerekeknek

15.30 NANNY MCPHEE
A VARÁZSDADA (97)
17:00 56 VILLANÁS (52')
kh:12
19:00 SZERELEM OLASZ
MÓDRA (105') kh:12

október 24. szombat
14:00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK
(90') kh:12
15:30 NANNY MCPHEE
20:00 GETTÓ MILLIOMOS
A VARÁZSDADA (97')
(120') kh:12
17:30 VADÍTÓ SZÉP
18.20 SZEVI KÖZÉLETI KLUB NAPOK (94') DVD
Egyetemes szimbólumaink.
19:30 OLDBOY (120') DVD
Vendég: Kósa Klára
kh:18
keramikus-mûvész (kisterem)
október 25. vasárnap
október 16.péntek
14:00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK
18:00 ESKÜVÕ MONSZUN
(90') kh:12
IDEJÉN (114') kh:12
16.00 METAFIZIKAI HÍD
20:00 A REPÜLÕ TÕRÖK
KELET ÉS NYUGAT HATÁRÁN
KLÁNJA ( 111') kh:12
III/2.
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK
19:30 VADÍTÓ SZÉP NAPOK
8. (a Szászcsávási banda)
(94') DVD kh:16

Elõadás

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
Október 14. szerda, 10 óra
DANSZGRUPP: PIROSKA ÉS A
FARKAS – táncjáték
A Grimm testvérek meséje a
táncmûvészet eszközeivel, sok
humorral, izgalmas fordulatokkal
elevenedik meg. A kísérõzene
Csajkovszkij, Mozart és Sztravinszkij gyermekeknek írt mûveibõl
áll össze.
Belépõjegy: 500 Ft
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
Október 17. szombat 10-12 óra
JÁTÉK A TEXTILLEL: rongybaba
készítés és patchwork képek
Október 31. szombat 10-12 óra
GYAPJÚ JÁTÉKOK: játék- és ékszerkészítés nemezbõl
A belépés ingyenes.

Kiállítás a ferences rend
alapításának 800. évfordulója
alkalmából
Megtekinthetõ december 6-ig,
hétfõ és kedd kivételével 14-tõl
18-ig
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
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

