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KULTÚRA
Összeállításunk  
a 11-13. oldalon

Papp Kornélia óvónõvel beszélgettünk az idei, Teréz-napi találkozóról (12. oldal). Az Izbégi isko-
la aulájában nyílt meg Borsódy László és B. Urbán Teréz keramikusmûvészek, valamint Borsódy
Eszter illusztrátor-grafikusmûvész kiállítása (13. oldal). Berkó Helga, a Református Gimnázium
magyartanára tanította be az iskola Színjátszó Körének Gérard Presgurvic musicaljét, a Rómeó és
Júliát (11. oldal). Dr. P. Tóth Béláné nyugdíjba vonulását követõen az idei tanévtõl Földi Jánost
nevezték ki a Szentendrei Református Gimnázium élére (10. oldal). 

Papp Kornélia Borsody László Jókai Anna Berkó Helga Földi János

arcok
Máté Fotó Optika

SZENTENDRE, 
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

Október a látás hónapja

30% 
kedvezmény minden

optikai keretre
Ingyenes látásvizsgálat!

Pilisi Tekerõ kerékpáros
sportfesztivál

A Dunakanyar-Pilisi Kistérség október 10-én szomba-
ton közel 400 kerékpáros résztvevõvel megrendezte 
a Dunakanyar Aquavity nevû hagyományos õszi sport-
fesztiválját. A Pilisi Tekerõ kiemelt célkitûzése, hogy
felfigyeljünk a kistérség csodás természeti értékeire,
az amatõr sportolási lehetõségekre, erõsödjön a te-
lepülések lakosai közötti összefogás, és minél többen
kapjanak kedvet a rendszeres testmozgáshoz, az
egészséges életmódhoz. 

A tavalyi Kincskeresõ Kalandtúrát követõen, mely a térség vizeit
kívánta jobban megismertetni és a vízi sportolásra felhívni
figyelmet, az idei Pilisi Tekerõ a térség erdeit nyitotta meg az
itt élõk elõtt. A rendezvény célközönsége a kistérség teljes
lakossága, kicsik és nagyok, a családok.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

a Kaiser's közvetlen környékén

40-100 m2 alapterületû

frekventált helyen lévõ 

Tel.: 30/451-19-00

SZENTENDRÉN

ÜZLETHELYISÉGET

BÉRELNÉK

40-100 m2 alapterületû
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KERTI 
ZÖLDHULLADÉK

BEGYÛJTÉS

I. ütem: OKTÓBER 31.
Körzet: Püspökmajor-
lakótelep 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 zsá-
kokban, illetve darabolva
szállítják el. A zsákokba
helyezhetõk: lomb, fa és
bokor nyesedék, nyírt fû,
gyom. A vastagabb faá-
gakat, dísznövényeket da-
rabolva (maximum 1 m hosz-
szig), összekötve lehet a
zsákok mellé helyezni! A
kerti zöldhulladékot leg-
késõbb szombaton reggel 8
óráig kell kihelyezni, a késve
kihelyezett zöldhulladékot
nem szállítják el. A zöld-
hulladékos zsákokba tett
háztartási vagy egyéb hulla-
dékot sem szállítják el. 
A kerti zöldhulladék a VSZ
ZRT. Szabadkai utcai hul-
ladékudvarába ingyenesen
bevihetõ.

További információ: 
www. vszzrt.hu, 
(26) 501-026

Sportoló fiatalok köszöntése
Október 15-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor
már másodszor a „Jó tanuló – jó sportoló“ kitüntetõ címek
átadására. A díjat a legjobb sporteredményt elért és kiemelkedõ
tanulmányi eredményt felmutató fiatalok kaphatják meg alsó-
és felsõ tagozatos, valamint középiskolás korú kategóriában.
Az idei év díjazottainak dr. Dietz Ferenc polgármester adta át az
oklevelet és a könyvutalványt azon az ünnepségen, amelyen a
Wertheimi Ifjúsági Sportfesztiválon gyõztes szentendrei csapa-
tot is köszöntötte.

„Jó tanuló – jó sportoló“ címet kapott 
• Bodnár Lili a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2/B osztályos

tanulója, aki a Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK csapat
tagjaként az országos bajnokságon több kategóriában is elsõ
helyezést ért el.

• Tóth Emese Szilvia a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8/A
osztályos tanulója, aki a Szentendrei Nõi Kézilabda Egyesület
színeiben versenyezve serdülõ és ifjúsági magyar bajnok
strandkézilabdában, a magyar ifjúsági válogatott és a magyar
válogatott keret tagja.

• Porubek Lilla a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 11/B osztá-
lyos tanulója, aki a Junior Kupában és a felnõtt Magyar
Kupában gyõzött a Vasas SC röplabda játékosaként, és az EB
döntõbe jutott magyar ifjúsági válogatott tagja.

Gratulálunk a sportolóknak, és további eredményes tanulást és
sportolást kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Mobil ovi a Püspökmajori 
és a Vasvári úti tagóvodákban

Döntött a képviselõ-testület az októberi testületi ülésén
arról, hogy a Püspökmajori és a Vasvári úti tagóvodákban
mobil (konténer) óvodai csoportszobák kerüljenek ki-

alakításra, mivel az óvodákban egyre nõ az elutasított gyer-
mekek száma annak ellenére, hogy maximális kihasználtsággal
és az engedélyezett legmagasabb létszámmal mûködik minden
tagóvoda. A 2010 szeptemberétõl pedig a törvényi változások
miatt minden 3. életévét betöltött jelentkezõt fogadnia kell az
óvodáknak. 
Az önkormányzat több éve foglalkozik már az óvodai elhe-
lyezések kérdésével. A Polgármesteri Hivatal munkatársai több
lehetõséget is megvizsgáltak: egy új óvoda építése, ráépítés
vagy egy más céllal mûködõ épület kiváltása és átalakítása több
száz milliós ráfordítást igényelne, amelyre pályázati támogatás
nem volt. A mobil csoportszobák már több helyen is jól bevál-
tan mûködnek az országban, például Csobánkán is, és a meglévõ
épülethez csatlakoztatva szép, esztétikus környezet alakítható
ki a gyermekek számára. 
A két érintett tagóvodába járó gyermekek szüleinek tartott
október 15-én tájékoztatást dr. Dietz Ferenc polgármester. 
A számítógépes prezentáció minden részletre kiterjedõen mutat-
ta be a bõvítés szükségességét, és azt, hogy a felvetõdött lehet-
séges megoldások közül miért a mobil óvodára esett a választás.
Elhangzott, hogy az anyagiakon túl figyelembe kellett venni az
óvodák beépíthetõségét, azt, hogy a várható gyermeklétszám
elõre nem becsülhetõ, és az is, hogy amennyiben már nem lesz
szükség a többlet férõhelyekre, úgy ezek a mobil szerkezetek
más célra – például hajléktalan szálló, tûzoltóság stb. – is fel-
használhatók.
A szülõk többsége megértéssel fogadta a tájékoztatót, hiszen
az ovi-suli pályázaton elnyert támogatással ezt a két tagóvodát
– a Szivárvány és a Hold utcai tagóvoda mellett – teljes körûen
felújítják. A Vasvári óvodában 70 millió Ft-ot költenek fûtéskor-
szerûsítésre, belsõ burkolatcserére, kertrendezre, tornaszobát
építenek, új bútorokat, sport- és játszóeszközöket szereznek
be. A Püspökmajori tagóvoda szülõi közössége részt vesz abban
a tervezési folyamatban, amely megvizsgálja a mobil óvoda
alternatíváit, és végsõ esetben meghatározza a pontos helyét.
Itt 50 millió Ft-ból kicserélik a nyílászárókat és a radiátorokat,
a teraszok burkolatát és a belsõ burkolatokat, felújítják a KRESZ-
pályát és a tornaszobát, korszerûsítik a világítást, valamint új
bútorokat, sport- és játszóeszközöket szereznek be.
A fejlesztéseknek köszönhetõen 2010 szeptemberében megújult
óvodákban várják a gyermekeket a mostanihoz hasonló magas
színvonalú nevelõ munkát folytató szakemberek.

A Városházán, irodájában gratulált dr. Dietz Ferenc polgármester
az országos junior bajnokságon elért elsõ helyezésért a szentendrei

baseball csapat tagjainak. A sportegyesület vezetõje, Simonyi György
is jelen volt az eseményen.

Junior baseballosok a Városházán

TT OO RR OO NN YY
Kertvendéglõ - Steakhouse

DDIISSZZNNÓÓTTOORROOSS  NNAAPPOOKK október 23-24-25.

Orjaleves csigatésztával
Cipóban tálalt pikáns malac-raguleves 

korhely módra
Töltött káposzta tejföllel

Disznótoros tál
Ropogós malacsült sörös káposztával és tepsis burgonyával

Mindenkit szeretettel várunk!
Nyitva: 12-21 óráig

Szigetmonostor-Horány, Vadvirág utca (a víztorony mellett)

26/394-318
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A polgármester

naplója
Október 23.
(péntek)

17.00Az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
tiszteletére városi ünnep-
ség és városi kitüntetések
átadása a Városháza
dísztermében

Október 25.
(vasárnap)

15.00Kassai kiállítás meg-
nyitója a Mûvészet-
Malomban

Október 27.
(kedd)

09.00Alpolgármesteri
beszámoló
10.00Vezetõi értekezlet
14.00VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
15.00DPÖTKT iroda-
vezetõjével megbeszélés
16.00 A Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés

Október 28.
(szerda)

13.30DPÖTKT ülés
17.00VSE Közgyûlés

Október 29.
(csütörtök)

10.00HVB ülés
12.30Beruházóval
egyeztetõ megbeszélés
13.00Polgármesteri
fogadóóra
16.00Blikk újságírói
pályázat díjátadása
17.00Török Köztársaság
Nagykövetségének
fogadása

Október 13.
A Simonyi György vezette szentendrei base-
ball csapatnak gratulált dr. Dietz Ferenc pol-
gármester a Városházán az országos junior
bajnokságon elért elsõ helyezésért.

Október 14.
Dr. Dietz Ferenc városi témákban,
Szentendre programjairól és nagyberuházá-
sairól beszélt a Lánchíd Rádiónak adott
interjújában.

Október 16.
A Péter-Pál templomban Szvorák Katalin
jótékonysági lemezbemutatójára került sor a
Levente Alapítvány javára.

Október 18.
Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte
Szentendrén, a Remisz Étteremben a
kéthetente tartandó nyugdíjas nosztalgia
klub vendégeit. 

Múlt héten történt

Megújult a Dunaparti
Mûvelõdési Ház

A Dunaparti Mûvelõdési Ház megújult külsõvel és belsõvel üdvözli az odaláto-
gatókat. A munkálatok a tervezett határidõn belül elkészültek. A beázásból
eredõ veszélyes helyzeteket elhárították. Kiépült a mûvelõdési ház villámvédel-
mi rendszere, az esõvíz-elvezetõ csatornákat kicserélték, a fa tetõszerkezetet
megerõsítették. A fiatalok számára nyugodt szórakozási lehetõséget nyújt a
pinceklub vészvilágításának megléte. A táncolni vágyókat a korszerû világítás-
sal rendelkezõ balett-terem fogadja. Az újításoknak köszönhetõen harmoni-
kusabb környezetben tölthetik el a szabadidejüket a városlakók.
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A hét kérdései

Az elõzõ lapszámokban
hétrõl hétre tettünk fel
kérdéseket – a beér-
kezett válaszokat az aláb-
biakban rövidítve adjuk
közre. Köszönjük min-
denkinek, hogy vették a
fáradtságot és meg-
tiszteltek minket a vála-
szukkal.

22. hét kérdése:
Melyik legyen
Szentendre Város
Napja?
November 30-a András
(Endre) napja (Kapás
Ferenc). Július 17-i Endre
névnap (Radányi Magdolna),
Január 28., a Szentendrei
Festõk Társaságának mega-
lakulása. Augusztus 16., a
helyiérdekû vasúti közlekedés
(HÉV) megindulása Budapest
és Szentendre között 1898-
ban. Október 18., Antolik
Arnold (1885-1960)
szentendrei polgármester
(1916-1922) születésnapja.

November 1., a Zauer János
vezette Szentendrei Nemzeti
Bizottság a város népéhez
intézett kiáltványában 1956.
november 1-jén hitet tett a
polgári demokrácia és
nemzeti függetlenség mel-
lett. November 16., az elsõ
természetvédelmi hatósági
intézkedés Szentendrén.
November 20., IV. Béla 1257.
november 20-án kelt
oklevelébe belemásoltatta
Szent István 1009-es
oklevelét, amely így maradt
ránk. Ez az oklevél említi
elõször körülírva
Szentendrét. December 8.,
Jakov Ingnjatovity (1822-
1889) író születésnapja.
December 15., Dumtsa Jenõ
(1838-1917) Szentendre elsõ
polgármesterének születés-
napja (Máté György)

23. hét kérdése:
Melyik a kedvenc
helye Szentendrén?
Az új sportközpont lenne, ha
bowling helyett tekepályát
mûködtetnének (Kõmives
József). Az új uszoda a ked-

venc helyem (Kõmivesné
Csabai Márta). A dunaparti
„Gomba“ (Pávich Miklós).

24. hét kérdése:
Szentendrén 2009 a
beruházások éve. Ön
melyik beruházást
tartja a legfontosabb-
nak Szentendrén? 
Szentendrei Szakorvosi
Rendelõintézet felújítása,
bõvítése. (Máté György)

A 27. hét kérdése:
Milyen fejlesztést,
programot javasolna
Szentendre, nõbarát
programjához?
• A városon átmenõ forgal-
mat alagútban lehetne le-
vezetni. A legforgalmasabb
részen WC használat
megoldott legyen. Parlagfû
mentesítési kampányok.
(Kõmivesné Csabai Márta)
• A macskaköveket vízszinte-
sen, szorosan egymás mellé
szintbe téve lerakni.
Utcaseprõ alkalmazása.
Szelektív hulladékgyûjtõk
környékének takarítása. Ha

valami apróbb javítani való
akad, precíz pontos javítás 
(a Vasvári Patika nevében
Barbarics Gabriella).

28. hét kérdése: Ön
szerint mitõl ügyfél-
barát egy hivatal?
• Gyors, hatékony és szak-
szerû ügyintézés
(Hornyánszky Lenke).

33. hét kérdése: Ön
szerint hogyan lehetne
megszüntetni az
illegális szemétleraká-
sokat?
1. Visszaállítják az eredeti
állapotot, amikor az adó
befizetésével a szemétszál-
lításra is jogosult az adózó
ingatlan. 2. Marad a jelenlegi
állapot, és itt is érvényesítik
a Városgazdálkodási Vállalat
szerzõdésben vállalt azon
kötelezettségét, hogy gon-
doskodik a város köztisztasá-
gi feladatainak ellátásáról.
(Szekeres Károly)

Polgármesteri Hivatal
Szentendre

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

DR. HORVÁTH ISTVÁN 
október 10-én tragikus hirtelenséggel 

71 éves korában elhunyt.

Búcsúztatója október 29-én 15 órakor lesz
a Szentendrei Köztemetõben.

Gyászolja szeretõ családja, barátai

Lehet más a Pilis-Budavidék
Október 12-én, a szentendrei Új Mûvész Étteremben
tartotta alakuló közgyûlését a Lehet Más a Politika
(LMP) Pilis-Budavidéki Területi Szervezete. A terület
Pest megye 10. sz. (pilisvörösvári) és 11. sz. (szenten-
drei) egyéni választókerületeinek 29 települését foglal-
ja magában Budakeszitõl Visegrádig, Szigetmonos-
tortól Pilisjászfaluig. Az újonnan alakult területi

szervezet választmányának tagjai: Abonyi Géza, dr.
Csillagné Jónás Judit, Foltányi Zsuzsa, Sepsei Gergely,
Turcsán Szabolcs és Zajtai Szabolcs.
Az LMP várja mindazok jelentkezését, akik a helyi
szervezõdésben történõ személyes részvétellel is tenni
szeretnének a változásért.
Köszönettel, az LMP Pilis-Budavidéki Területi Szer-
vezete Kapcsolat: 20/416-8579, pilisbudavidek
@lehetmas.hu, info: www.lehetmas.hu
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Civil rendelet

A szentendrei civilszervezetek igen aktívan mûköd-
nek városunkban, szerepük meghatározó, ezért is
tartjuk fontosnak, hogy lehetõséget teremtsünk a
további tevékeny és sikeres együttmûködésre. A
képviselõ-testület az októberi testületi ülésén új ren-
deletet fogadott el azután, hogy a korábbi tervezetet
egy fórumon véleményezhették, kiegészíthették
javaslataikkal a civilszervezetek is. 

A „Civil rendelet“, mely egységes rendszerbe foglalja a város
és a civilszervezetek, egyházak együttmûködését, a pályáza-
tok lebonyolítását, olyan keretet teremt a civilszervezetek
számára, amelyet õk tölthetnek meg tartalommal, és elõsegíti
azt is, hogy rajtuk keresztül a város lakossága is bekapcsolód-
hasson abba a tervezõ munkába, mely meghatározza a város
fejlõdését, és közvetlen tájékozódási lehetõséget is biztosít
az elért eredményekrõl. 
A rendelet bevezeti az állampolgári tanácskozás jogin-
tézményét, amely a város lakossága által vitatott kérdésekre
(pl. lakóövezetbe vonás, köztéri szobrok, forgalmi rend) kere-
si – egy egyeztetés folyamán – a többség által elfogadható
választ.
A rendelet értelmében létre fog jönni a „Civil kerekasztal“, az
Idõsügyi-, az Ifjúsági -, a Nõk-, a Vállalkozók Tanácsa, melyek
tagjait és elnökét a civilszervezetek választják meg. 
A városban mûködõ civilszervezetek, egyházak novembertõl
regisztrálhatják magukat a „civil adatbázisba“, a város hon-
lapjáról letölthetõ nyilatkozat és adatlap kitöltésével. A re-
gisztráló szervezetek delegálhatnak majd tagokat a tanácsok-
ba, és számukra egyszerûsödik a pályázatokhoz benyújtandó
dokumentáció is. Várjuk a civilszervezetek, egyházak re-
gisztrációját!
A civilszervezetek munkájának elismeréseként és irántuk
való megbecsülés jeleként idén elsõ alkalommal átadjuk a
Civil-díjat is október 23-án, amelyre mindenkit szeretet-
tel várunk.

Polgármesteri Hivatal

LÁNYOK, FIÚK GYERTEK ÚSZNI 
ÉS VÍZILABDÁZNI A V8-BA! 

 
 

Szeretettel várunk minden 8-12 év közötti lányt 
és fiút vízilabda szakosztályunkba! 

Jelentkezni: Petõváry Katalin 06/70-370-6677 
vagy személyesen hétfõtõl péntekig 15-17 óra 

között a V8 uszodában. 
Ugyanitt úszótanfolyamok minden szinten, 
kis víztõl a mélyvízig. 9500 Ft / 10 alkalom 

15 és 16 órás kezdéssel. 
 

SZENTENDRE KÓPÉ úszó és vízilabda 
szakosztály 

 

Postaláda

Ide jutottunk
Reggel hat óra után gépkocsival
mentem a Skanzen melletti
Tegez úton. Ekkor megláttam,
hogy egy hátitáskás, feltehetõen
kisiskolás igyekszik befelé.
Megálltam mellette, ekkor lát-
tam, hogy kislány. Kinyitottam
az ajtót, s mondtam, üljön be.
Szegénykém nagyon tétován,
láthatóan félve, de beszállt.
Gyorsan megnyugtattam, mond-
tam, nekem is vannak hasonló
korú unokáim. Majd megkér-
deztem, hogy hol lakik. Amikor
megmondta, egy közelünkben
lakó ismerõsöm nevét említet-
tem, de õ nem ismerte. Ekkor
megkérdeztem, hogy mióta lak-
nak itt, mondta, hogy hét éve.
Ekkor eszembe jutott, hogy
olyan bányatelepen nevelked-
tem, ahol 150 család élt. Én ott
mindenkit név szerint ismertem,
és mosdt is, hét évtized elmúltá-
val fel tudnám sorolni õket.
Hogy miért írom le ezeket?
Azért, mert akkor nem kellett
félelemben élni senkinek, fõleg
nem a gyermekeknek. Az em-
berek kapcsolatot tartottak
egymással, ismerték egymást,
és nem zárkóztak be.
Hát ide jutottunk, ilyen lett a
világ, és ki tudja, mi jön
ezután, ha nem teszünk sem-
mit, csak ölbe ett kézzel vár-
juk a szerencsénket!

Id. Szabó Gyula

Állatlesen
Október 4-e az Állatok világnapja. Ehhez 

a zöld jeles naphoz kapcsolódott a
Szalamandra Egyesület Állatlesen
címû programja, amely a Szent-
endrei Önkormányzat Környezet-
védelmi Alapjának támogatásával
valósult meg. Október 9-én, pén-
teken az Árnyas Sziget Ifjúsági

Táborban háromórás játékos ter-
mészetismereti vetélkedõn a Temp-

lomdombi Iskola, a Barcsay Jenõ Álta-
lános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskola egy-egy másodikos osztálya mérte össze erejét és tudását.
Ennek a programnak és a Szalamandra Egyesület többi
tevékenységének is a célja az, hogy a természetben szerzett
közvetlen tapasztalás és tevékenység nevelõ erején keresztül a
gyerekek egy értékközpontú, környezettudatos közösség, illetve
társadalom tagjaivá váljanak.

Szalamandra Egyesület

A szentendrei Emberélet
Alapítvány képzett önkéntesei 
megkezdték mûködésüket a

térségben élõ daganatos betegek
ellátásában

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

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com

Várjuk hívását – szolgáltatásaink 
díjmentesek!
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Riadó, riadó!
Október 23-án, kedden este 8 óra
tájban, még Gerõ Ernõ indulatos rádió-
beszéde alatt, Szentendrén riasztják a
Híradó és Mûszaki Tiszti Iskola csalá-
dos, a városban lakó tisztjeit. Nem
sokkal késõbb legalább tizenöt, le-
ponyvázott teherautó gördül ki a lak-
tanya kapuján, és robog a Dózsa György
úton Budapest felé. Az éber lakosság
megtudja, hogy a Honvédelmi Minisz-
térium több mint háromszáz tiszti
iskolást rendelt az Akadémia utcai
pártközpont és a Belügyminisztérium
védelmének megerõsítésére.
Másnap már a szentendreiek is értesül-
nek a rádió ostromáról. A városban a
budapesti összetûzések hírére emberek
verõdnek össze és tüntetni kezdenek hol
a pártház, hol a rendõrség, hol meg a
városháza elõtt. A megrémült pártfunk-
cionáriusok és a rendõrök a katonaság
segítségét kérik. A tiszti iskolából kisebb
egységeket vezényelnek a helyszínekre,
de erõszakos beavatkozásra sehol sem
kerül sor. A járõrözõ tiszti iskolások maguk
sem tudták, mi tévõk legyenek. Egy tiszt
a városháza elõtti tüntetõket rábeszéli,
hogy menjenek haza.
Megjelenik a Fõ téren az elsõ kiste-
herautó. Platójáról pesti egyetemisták
felolvassák 16 pontos követeléseiket,
és beszámolnak a fõvárosi harcokról.
Valóságos toborzóbeszédben szólítják
fel a szentendrei fiatalokat, szerez-
zenek fegyvert és menjenek harcolni
Budapestre.
Csütörtök reggelre elterjed a hír a
városban, hogy a Híradó és Mûszaki
Tiszti Iskolában letartóztatott buda-
pesti egyetemistákat tartanak fogva.
Hallatára déltájban 120-150 fõnyi tö-
meg verõdik össze a laktanya elõtt, és
az egyetemisták kiengedését követeli.
Az iskola parancsnoksága meggyõzi
õket arról, hogy a laktanyában nem
tartanak fogva senkit sem. A tömeg
ezután szétoszlik. (...)
Szentendrén este ismét csoportosulás
támadt a laktanya elõtt. A tömeg most
már fegyvereket követel a budapesti

felkelõk megsegítésére. Az iskola pa-
rancsnokságának – a városban közis-
mert tisztek segítségével – sikerült rá-
beszéléssel megnyugtatnia az embe-
reket, akik ezek után hazamennek. (...)

Népfrontbizottság választás
Október 26-án, pénteken már állandó-
sulnak a tüntetések. A Fõ téri könyves-
boltból kihordják Marx, Engels, Lenin,
Sztálin, Rákosi könyveit és a marxista-
leninista brosúrákat. A könyvhalmazt
a téren felgyújtják. Más lehetõségük
nem lévén így fejezték ki felháborodá-
sukat a szovjetek fegyveres beavat-
kozása miatt.
Az elõzõ napok budapesti és helyi
eseményeinek hatására a szentendrei
tanácstestület és végrehajtó bizottsá-
ga megszûnik mûködni. Az ablakokba
kitett rádiókészülékek a legfrissebb
fõvárosi híreket sugározzák. (…)
A pártvezetõk úgy érzik, hogy a város-
ban növekszik a kommunistaellenes
hangulat. Elérkezettnek látják az idõt,
hogy a szemináriumokon és a brosúrák-
ból tanultak szerint – valamint a fent-
rõl kapott tanácsokat megfogadva – a
párt a népmozgalom élére álljon, és
vegye kezébe az események irányí-
tását. Ekkor még a rákosista diktatúra
elleni felkelésnek vélik az eseménye-
ket, bár nagyon tartanak attól, hogy
„reakciós és fasiszta elemek“  kihasz-
nálják a dolgozók jogos követeléseit. 
Bérczes Jenõ párttitkár és Bella Mihály
volt népfront titkár elhatározzák, hogy
létrehoznak egy új városi vezetõ tes-
tületet. Olyan irányító szervezetet,
amelyben helyet kapnak közismert pár-
ton kívüliek, de a háttérben az övéké
marad a vezetõ szerep. Erre legalkal-
masabbnak egy népfrontbizottságot
láttak. Ez Nagy Imre 1955-ös leváltása
után a nagypolitikában is jól bevált.
Október 26-án, pénteken 11 órára
összehívtak egy jól összeválogatott
jelölõ bizottságot. (…)
Közben nagyszámú érdeklõdõ gyûlik
össze a városház elõtti téren. A tömeg
élén Lakati József pb. tag tartja a zász-

lót. A tanácsteremben elkezdõdik a
nevek összeírása. A pártvezetõk igye-
keznek minél több párttagot bejuttat-
ni a bizottságba. Mivel a legtöbb sze-
mély nincs jelen, hangszórón mondják
be a nevüket. A megnevezett szemé-
lyek közül többeket – a párttagok nagy
részét – a kinti tömeg zúgolódással
elutasítja és másokat követel a bi-
zottságba. Egyesek kiabálva a kormány
lemondását követelik. 
A tanácsi dolgozók az ablakokon át
kidobálják az irodákat díszítõ Sztálin-
és Rákosi-szobrokat. Azok csörömpölve
törnek szét a macskaköveken. A „kö-
zönség“ megtapsolja az utcaseprõt, aki
hozzálátott összetakarítani a cserép-
darabokat. Bent a városházán egyesek
már attól félnek, hogy a tömeg megro-
hamozza az épületet. Lecsendesítésére
Bella Mihály néhányad magával kimegy
a tanácsterem erkélyére. Vesztére, mert
– a tanúkihallgatási jegyzõkönyv sze-
rint – „csibésznek“ nevezik és lehur-
rogják. Távozni kényszerül. Helyette
Zauer Jánost hívják fel, akinek sikerül
megnyugtatnia a lázongó tömeget. Így
állt össze a 72 tagú Hazafias Népfront
Bizottság. (…)
Eközben, kora délelõtt a Fõ téren két
teherautó megtelt fiatalokkal. Pestre
indultak, hogy  harcoljanak a szovjetek
és az õket kiszolgáló ÁVH-sok ellen.
Kitudódott, hogy a tiszti iskola elõtt a
katonák igazoltatták és nem engedték
tovább haladni õket. (...) Persze ennek
is híre ment, és még délelõtt két-
háromszáz fõnyi belvárosi tüntetõ, akik
közül többen már elõzõ napon is ott
voltak a laktanya elõtt, nemzeti színû
zászlóval és Kossuth-nótákat énekelve
a tiszti iskola elé vonult. Útközben, az
alsó temetõben a szovjet hõsi emlék-
mûrõl leverték a vörös csillagot. Id.
Dietz Ferenc, aki ekkor 17 éves volt,
erre így emlékezik: „Többen segítve
létrát támasztottak az emlékmûhöz. Egy
fiatalember macskaügyességgel felkú-
szott a létrán, és kalapáccsal, vésõvel,
kötéllel sikeresen kibillentette az ötágú
csillagot a helyérõl. Nagy taps, éljen-

zés, örömujjongás fogadta a csillag
eltávolítását. A himnusszal fejezõdött
be a nem mindennapi esemény.“ A lak-
tanya elé érve az emberek követelni
kezdték, hogy a katonák engedjék to-
vább a fiatalokat, sõt fegyvereket is
adjanak nekik. A tiszti iskola pedig
berendezett és felszerelt kórház-gép-
kocsikat is indítson Budapestre. (…)
Krajcsovits Márton beszéde után, már
kora délután, a folyton változó lét-
számú és összetételû tömeg a honvéd-
ség fúvószenekarának kíséretében el
is indult a városházához, hogy tanúja
– és részese – legyen a hazafias nép-
frontbizottság intézõ bizottsága meg-
választásának. Városvezetõ testület
megválasztását soha ekkora érdeklõdés
nem kísérte, mint ezen az októberi
délutánon. Délután 4 órára zsúfolásig
megtelt a tanácsterem. Olyanokkal is,
akiket meg sem hívtak, és a tiszti
iskolától indult, fúvószenekarral kísért
tömeg is visszaér városháza elé ért.
Pálffy doktor elnökletével megválasz-
tották az intézõbizottságot. Elnöke
Zauer János kõmûves mester, titkára
dr. Huzsvik György ügyvéd lett. Tagjai:
Õry Sándor, Krajcsovits Márton tanár,
dr. Pálffy Andor orvos, Kovács Gyula
okleveles kertész, Hornyák Jenõ föld-
mûves és Laszlovszky Antal vas-
esztergályos lett. 

Forradalom napról napra
Részletek Máté György: 1956 Szentendrén címû könyvébõl
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Szentendrei Családok Szentendre 1000 évében
Szentendre 1000 éves évfordulója alkalmából számos rendezvény mellett egy csalá-
di fotókiállítást is szervezett augusztusban Szentendre Város Önkormányzata,
melyre 55 család több mint 500 fotója érkezett be. A nagy érdeklõdésre és óriási
sikerre is tekintettel a fotókiállítás folytatására hívjuk városunk lakóit.

A kiállítás címe:
Szentendrei Családok Pillanatfelvételei II.
Ideje és helye: 2009. december 1 – 2010. január
31. Polgármesteri Galéria
A fotókiállításra képeket várunk az alábbiak
szerint:
1. 1989. augusztus 20-a elõtt Szentendrén élt

családok 1989. augusztus 20-a után született
gyermekeinek fotói

2. 1989. augusztus 20-a után Szentendrére
települt családok 1989. augusztus 20-a után
készült családi fotói

Fotók beküldési határideje: november 9.

Beküldési cím: dr. Dietz Ferenc polgármester,
Szentendre Város Önkormányzata, 2000 Szent-
endre, Városház tér 3. postai úton vagy a Hivatal
portájára is leadható zárt borítékban.(Kérjük minden
fotóra szíveskedjenek a rajta lévõk nevét és a fotó
készültének idejét ráírni, a képeket beszkenneljük, újrany-
omtatjuk és az eredetit visszajuttatjuk Önöknek.)
Bízom benne, hogy millenniumi évünk méltó zárása
lesz e kiállítás, melyre várom minden szentendrei
lakos felvételét, hogy közösen ismét átélhessük a
megörökített pillanatokat!

Várom megtisztelõ jelentkezésüket: 
Dr. Dietz Ferenc polgármester

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

program is ennek megfelelõen
lett kialakítva: a résztvevõk
három különbözõ útvonalon
juthattak el a pilisszentlászlói
kiindulási ponttól a szentend-
rei befutóig, mindenki a maga
számára legmegfelelõbb út-
vonalon. Az elsõ feladat a
bemelegítõ testedzés volt,
melyet Adámy István 8 danos
karate mester vezényelt. A
családoknak és kisgyermeknek
a Pilisszentlászlóról a Pap-
réten és a Skanzenen át vezetõ
út könnyen teljesíthetõ volt,
ugyanakkor útközben néhány
próbát kellett teljesíteniük. Az
elsõ a Pilis Cross Country Club
által kialakított kerékpáros
ügyességi akadálypálya volt,
a többi pedig a Skanzen három
tájegységén belül zajlott.
Csengeri Zsuzsa és csapata
olyan kérdéssort adott az
érkezõknek, melynek helyes

kitöltéséhez a játékosoknak a
három tájegységet keresztül-
kasul be kellett járniuk, s
amint minden válasz megvolt,
indulhattak tovább a szenten-
drei Lázár cár téri befutóhoz.

A két hosszabb útvonal Pilis-
szentkereszt, Csobánka és
Pomáz érintésével 35, illetve
kb. 40 km-es volt. Berényi
Ildikó vezetésével Pilisszent-
kereszten a csapatok a lovagi

torna rejtelmeivel ismerked-
hettek, Csobánkán Imre Gábor
segítségével autentikus zene-
és tánctanulás várt rájuk, majd
a pomázi Teleky-Wattay kas-
télyhoz érkezve a floorball-t
próbálták ki Gáspár Sándor
vezetésével. A sportállomások
mindegyik településen izgal-
masak és változatosak voltak
a kistérségi partnerek kiváló
munkájának köszönhetõen. Az
igazán profi versenyzõk pedig
ugyanezt az útvonalat az erdei
források érintésével, nehe-
zebb, erdei nyomvonalon tel-
jesítették.
Az egész napos sportfesztivál-
ra a Schwinn-Csepel biztosí-
tott kerékpárokat és a Honi
Bringa kerékpárbolt munka-
társai: Papp László cégvezetõ
és csapata szervizelte az
állomásokon.
A Pilisi Tekerõre a nagyszámú
kistérségi résztvevõ mellett az
ország más pontjáról is érkez-
tek csapatok: többek között
Paksról, Debrecenbõl és Mis-
kolcról. A rövidebb, családi
útvonalon a helyi polgár-
mesterek is példaadó módon
végigtekertek, a polgármes-
teri csapatban indult dr. Illés
György pilisszentlászlói, Lend-
vai József pilisszentkereszti,
Molnár Zsolt szigetmonostori,

dr. Dietz Ferenc szentendrei
polgármester, valamint dr.
Török Balázs, a DPÖTKT mb.
irodavezetõje és Pintér Ádám,
az iroda munkatársa.

A Lázár cár téri célállomásnál
a csapatok leadták kerékpár-
jaikat és pontgyûjtõ szelvé-
nyeiket, és mindenki – ener-
giájához mérten – kipróbál-
hatta a kézmûveskedést, rúg-
hatta a bõrt a Dunakanyar SE
fiatal játékosaival, vagy fo-
gyasztotta el jól megérdemelt
meleg teáját, forralt borát és
a Corner Szerb Étterem által
készített pljeszkavicát. Mind-

eközben a színpadon volt
táncbemutató, valamint Fülöp
Tibor bûvész és a Térné Phrala
zenekar szórakoztatta a jelen-
lévõket.

Egy kis pihenõ után pedig
kezdetét vette a díjátadási
ceremónia, ahol majdnem
mindegyik csapat ajándékkal
gazdagodott a rengeteg támo-
gató jóvoltából: többek közt a
Skanzen, a Hervis Sports, a
Vizes Nyolcas Uszoda és Sza-
badidõközpont, a Honi Bringa-
Schwinn-Csepel, a Pentaqua
és a Tisztavíz Üzletház tett

felajánlást. A négycsillagos
ráckevei Kék Duna Wellness
Hotel és a Neuzer MTB kerékpár
fõdíját dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, a kistérségi tár-
sulás elnöke adta át, a többi
ajándékot pedig a fõtámogató
nevében Krausz Miklós, a
Köpönyeg.hu idõjósa, Csenge-
ri Zsuzsa, a Skanzen PR me-
nedzsere, Adámy István karate
mester, valamint dr. Török
Balázs és Pintér Ádám a Kis-
térségi Iroda részérõl. A díját-
adót követõen az After School
Program együttest már a Clap-
tones zenekar váltotta, és
ezzel a jó hangulatú koncert-

tel és táncmulatsággal zárult
az egész napos fesztivál.

A Kistérségi Társulás tervei
között szerepel, hogy jövõre
is megrendezi a Dunakanyar-
Aquavity szabadidõ sportfesz-
tivált, a remények szerint még
gazdagabb sportprogrammal a
még népesebb résztvevõ tá-
bornak. 

A Pilisi Tekerõrõl és a DPÖTKT
további rendezvényeirõl a
résztvevõk és az érdeklõdõk a
www.dunakanyar.org hon-
lapról tájékozódhatnak.

Pilisi Tekerõ kerékpáros sportfesztivál

SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRR

TTööbbbb  ffáátt  aa  kkeerrttbbee......
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

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.
Tel.: 26/500-607, 500-608

Nyitva: H-P: 630-tól 17-ig Sz: 8-13-ig

vviilláággooss  ééss  bbaarrnnaa
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Helyszínek és kételyek

Hát igen, 2009 a visszatekintés éve. 
A Teátrum 1969-ban kezdte meg mû-
ködését olyan legendás nevekkel, mint
Békés András és Zsámbéki Gábor, a két
megálmodó, akik Szentendrének, ha
úgy tetszik, új arculatot adtak a mun-
kájukkal. Akkortájt Magyarországon
még csak néhány szabadtéri színházat
jegyeztek, mint például a Margitszigeti
Szabadtéri Színpad, a szegedi, gyulai
szabadtéri színházak. Nagy jelen-
tõségû hagyományteremtõ korszak
volt ez.
A helyszín? A szentendrei legendárium
szerint Zsámbéki Gábor kimotorozott
Szentendrére, és meg sem állt a Fõ
térig. Elsõsorban a nagyon egyedi,
barokk érintettségû, intim hangulatú
tér fogta meg, körben hajdani jómódú
kereskedõházakkal, a templommal és
a Pestis-kereszttel  (jó magyar kife-
jezéssel a genius loci). A Teátrum ere-
dendõen a Fõ térre találódott ki. Rövid
idõ múlva nagyon tehetséges fiatal
mûvészekbõl álló csapat állt készen
arra, hogy régi magyar komédiákat,
népi játékokat mutassanak be, pikáns
áthallásokkal, parádés színészi alakítá-
sokkal Szentendrén, zajos sikerrel. A
szintén nagyszerû fiatal rendezõk
magától értetõdõen használták fel a
darabokhoz a teret, hatásos és ter-
mészetes díszletként. A hõskorszak
egészen a rendszerváltozásig tartott.
Addig is voltak, persze, ellenzõi a tér
használatának: sokan kifogásolták az
egész nyáron át éktelenkedõ, ipari jel-
legû monstrumot; lakók, intézmények,
vendéglõsök tiltakoztak. 1990-ben egy
év szünet után más hely után kellett
nézni. Ennek a korszaknak a problémáit
1992-tõl Perjéssy Barnabás szenvedte
végig, aki egyébként szinte a kezde-
tektõl jelen volt valamiképpen a
szabadtéri színház mellett, és akinek
tevékenysége nélkül talán ma már nem
létezne a Teátrum. A Fõ tér után a
késõbbiekben  a Városháza udvara, egy
évadban ismét a Fõ tér, majd, vitatott
újdonságként a MûvészetMalom belsõ
terei és udvara adtak otthont a város
legnagyobb rendezvénysorozatának.
Mindegyik terep tele gonddal, tech-
nikai problémákkal, messze elmaradva
a XXI. század színházi követelményei-
tõl. Mégis: a Teátrum imázsa kétség-
bevonhatatlan, az elõadások kassza-
sikerek. 
A Malom? Kompakt tér, fantasztikus
ipari mûemlék, jól megközelíthetõ,
nagyon európai. Mindent tud: meg-
felelõ nézõtér építhetõ, tovább tudja
örökíteni a szentendrei színpadi ha-
gyományokat. Szép álom: megfelelõ
technika, jó infrastruktúra, nemzetközi

hírû mûvészeti központ, amely egy
autók nélküli belvárosban mûködik…
a produkciók szerették a Malmot. Egy-
két elõadás híján mindig telt házakkal
mentek a darabok. Jómagam feltétlen
Malompárti vagyok. Ideális arra a célra,
hogy a különbözõ mûvészeti ágak
közösen, nagyobb közönséget vonzva
együtt éljenek és hassanak. Egy példa:
a Teátrum elõadásain ebben az évad-
ban 8-10 000 ember vett részt. Sok
színházlátogató nézte meg az aktuális
kiállításokat. Ha megépül a Malom
fogadócsarnoka, és korszerûbb, hasz-
nálhatóbb lesz az épület – természete-
sen megõrizve speciális jellegét –,
akkor semmi nem gátolja majd, hogy a
Malom valóban a teljes szentendrei
mûvészet keresztmetszetét adja, ma-
gas színvonalon.

Elõadások

A Teátrum negyvenéves fennállása
okán több szempontot érvényesítet-
tünk, a „szegény ember vízzel fõz“
ismert elvéhez alkalmazkodva, hiszen
nagyon sok jelentõs évforduló esett
egybe: Szentendre 1000 éves, a Nyári
Fesztivál 50 éves, a Teátrum 40 esz-
tendõs lett ebben az évben. Minden-
képpen nagyon pontosan kellett a pri-
oritásokat eldönteni, ugyanakkor
ügyelnünk kellet arra is, hogy egyik
rendezvényünk se legyen szegényes,
szedett-vedett. 

A Teátrum idei tervezésénél elõször
egy dokumentumfilm készítését kezd-
tük el: ez a film, úgy érzem, megfelelõ
tiszteletadás, megfelelõ idõben a létre-
hozó alkotók, közöttük elsõsorban a
kitûnõ Békés András elõtt. Rengeteg
anyagot kaptunk és dolgoztunk fel
nagyon sok intézmény és magánsze-
mély révén. A tv-ben már játszották a
filmünket, nemsokára a P'Art Mozi is
vetíti, és nagy örömünkre sikerül for-
galmaznunk is: kapható a Mûvészet-
Malomban és a Kht. mûvelõdési köz-
pontjában.
A darabokról: az idén sikerült két bemu-
tatót „megszereznünk“. A Nemzeti
Színház  Katona József Bánk bán „ju-
nior“-ját (Alföldi Róbert rendezésé-
ben), másik partnerünk, a Katona
József Színház (ahol nem mellesleg
Zsámbéki Gábor, a Teátrum egyik
alapítója az igazgató) G. B. Shaw A hõs
és a csokoládékatona címû darabját
mutatta be. Zsámbéki Gábor egyébként
rendezett is az évforduló alkalmából:
Goldoni: A háború címû mûvét állítot-
ta színpadra. Mivel a Teátrum ha-
gyományai közé tartozik a fiatalok
bemutatkozása is, ebben az évadban
is sorra került két remek produkció,
Kerényi Imre és Huszti Péter végzõs
zenés színész hallgatóinak vizsga-
elõadása is.
Ezeken kívül sok más darab, kamara-
elõadás, gyermekszínház, közben szin-
tén a hagyományok részeként koncert-
sorozat  is lezajlott  a nyáron.

Bevétel és látogatottság? 

Jegybevételünk mintegy másfélszerese
volt a tavalyinak, a nézõk száma  75-
80 % körül mozgott átlagosan elõadá-
sonként.. Elõrelépésnek érzem a mi-
nõségi kiadványokat, az országos hir-
detettséget. Egészében véve, a véle-
ményeket meghallgatva (folyamatosan
közvélemény-kutatást végeztünk) si-
keresnek érzem az évadot.

Quo vadis, Teátrum?

Merre is? Mindenképpen a meglévõ,
beágyazott értékek megvédése, új
kezdeményezések befogadása felé.
Mai, divatos kifejezéssel: piacképes
kultúrát, magas színvonalon. Sajnos,
a prognózis nem túl biztató. Hiába a
pozitív attitûd, ha egyre kevesebb
pénzbõl kell gazdálkodni. Önmagában
a kreativitás még nem mozgat meg
hegyeket, ezt tudomásul kell vennünk.
Minden rendezvénynek megvan az
evolúciója: reméljük, a Teátrum  to-
vábbra is képes új színeket hozni, dina-
mikusan fejlõdni. Jóllehet a válság
hatása elkerülhetetlen, nagyon számí-

tunk a polgárok megértésére, és szív-
ügyünk, hogy minél kevesebbet érez-
zenek belõle. Bízunk abban, hogy a
sovány esztendõkben is tudunk majd
olyan alkalmakat teremteni, ahol sokan
és sokszor jól érezhetik magukat;
remélem, egyfajta szellemi zsilipként
mûködünk továbbra is, felelõsségtel-
jesen gazdálkodva, Szentendréhez illõ
módon. 
A jövõ? Két fontos kitörési pontot
látok: a MûvészetMalmot és a Teát-
rumot –  együtt.  Az évad pozitív tapasz-
talatai bebizonyították, hogy ez a kon-
cepció nagyon esélyes. Jó volna, ha
zöld utat kapna hosszú távra. 
A Teátrum jövõre ismét vándorútra
indul (a MûvészetMalom megújulása
és befejezése miatt). A negyven-
egyedik évadot – ha sikerül – több
helyszínen szeretnénk megrendezni,
például a Templomdombon, odaillõ
mûsorokkal. A színházi elõadások vél-
hetõleg a Városháza udvarán találnak
majd átmeneti otthonra. Békés András
mottóvá ért szavai jutnak az eszembe:
„élõ színház, eleven városban“. Magam
és munkatársaim is így gondoljuk:
legyen itthon a színház Szentendrén,
legyen az életünk része.  Természetesen
továbbra is helyet adunk az újítások-
nak, a kísérleti elõadásoknak, de az
öncélúan polgárpukkasztó, szubkul-
turális jellegû, szélsõséges produk-
ciókra nincs feltétlenül szükség. Az
extremitás nem a szentendrei Teátrum
hagyománya, márpedig, amit feltét-
lenül meg szeretnénk õrizni: a hagyo-
mányok tisztelete, a lokális elõnyök
kihasználása, a bensõségesség és a
színvonal. Bárhogy fordul a világ, mi
errefelé szeretnénk tartani. Jó ízlés-
sel, jó szakemberekkel, jó kedvvel.  

Horváth Judit

A negyvenedikévad-címszavakban
A szentendrei Teátrumról beszélgettünk Závodszky Zoltánnal, a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és
Városmarketing Kht. igazgatójával

ZÁVODSZKY ZOLTÁN

1974. november 27-én született
Budapesten, 2002-ben államvizsgá-
zott az ELTE BTK történelem szakán.
2003-tól 2008 májusáig a 10 Évszak
Kft. ügyvezetõ igazgatója. 2008.
január 23-tól A Szentendrei Új
Kulturális, Közmûvelõdési és Város-
marketing Központ Közhasznú, Non-
profit Kft. ügyvezetõ igazgatója

Szentendrei Teátrum 
1969-2009

Író-rendezõ Szakály István

A DVD 1990 Ft-ért megvásárolható
a MûvészetMalomban 
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Országos kutyakiállítás
Szentendrén

A Pap-szigeten október 18-án a 110
éves Magyar Ebtenyésztõk Országos
Egyesületének (MEOE) szentendrei
szervezete hatodik alkalommal ren-
dezett kutyakiállítást. Az idei ren-
dezvényre 1200 kutyát neveztek be és
tizenegy kategóriában hirdettek gyõz-
test. Dr. Dietz Ferenc polgármester pél-
daértékûnek nevezte a szentendrei
szervezet munkáját a kutyatenyésztés,
a kutyakiállítások és a szaktanácsadá-
sok területén. Köszöntõjében külön
kiemelte a szentendrei Árvácska Egye-
sület áldozatos tevékenységét, ame-
lyet a kóbor kutyák érdekében végzett. 

Polgármesteri Hivatal

Demonstrálnak
a tûzoltók

A Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságok Országos Szövet-
sége (HÖTOSZ) elnöke  szeptem-
ber 30-ra országos értekezletet
hívott össze, amelynek témája a
2010-es költségvetési megszorí-
tásokkal szembeni fellépés meg-
beszélése volt. A végeredmény:
október 19-én demonstráció az 1,8
milliárd forintos elvonás ellen
Budapest szívében. A kezdemé-
nyezéssel a szentendrei tûzoltók
is egyetértenek.

Az értekezleten a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság tûzõrségeivel együtt
128 tagból 98-an jelentek meg, hogy
tájékozódjanak a tûzoltóságokat sújtó,
a 2010-es költségvetés tervezetben
foglalt rendkívüli mértékû megszorítá-
sokról. A kormányzati elképzelések
szerint a jövõ évre tervezett kedvezõ
adó- és járulékjogszabályok életbe
lépésével a tûzoltóságoknál „felsza-
baduló“ pénzeszközök elvonásán túl

további 350 millió forinttal kapnának
kevesebbet a tûzoltóságok a 2009-es
évhez képest. Emellett az áfa, illetve a
jövedéki törvény módosításával fellépõ
többletkiadások ellentételezése szóba
sem kerül. Mindezt összevetve a dolo-
gi kiadások terén már évek óta tapasz-
talható alulfinanszírozottsággal jövõre
sok tûzoltóság gazdálkodása lehetet-
lenülne el súlyos mértékben, amely
rendkívül hátrányosan befolyásolja a
tûzvédelmi tevékenység színvonalát.
Az önkormányzatokat terhelõ nagy-
mértékû elvonások miatt a fenntartó
részérõl történõ támogatás is erõsen
kérdésessé vált.

Az elmúlt idõszakban több levelet
intéztek már a kormányzati szervekhez
ez ügyben, azonban érdemi válasz
egyikre sem érkezett. Az értekezlet
résztvevõi a tûzoltói érdekek érvényre
juttatása céljából nagy többséggel (88
igen szavazat mellett) arra az elha-
tározásra jutottak, hogy felhatalmaz-
zák a HÖTOSZ elnökségét a Hivatásos
Tûzoltók Független Szakszervezetével
és a Fõvárosi Tûzoltók Szakszerve-
zetével közös szervezésben történõ
tûzoltó demonstráció elõkészítésére,
amelyben fel szeretnék hívni a dön-

téshozók figyelmét a tervezett elvoná-
sok rendkívül súlyos, az ország tûz-
védelmi és mentési színvonalát alap-
jaiban érintõ következményeire.

S hogyan érintené városunk tûzvé-
delmét a jövõ évi költségvetési meg-
szorítás? – A szentendrei hivatásos
tûzoltóság 2010. évre tervezett állami
finanszírozása 227,8 millió forint, a
2009 évi pedig 239,1 millió forint volt.
A két összeg különbözete 11,3 millió
forint, amely gyakorlatilag a tûzoltóság
dologi kiadásait (üzemanyag, lakta-
nyafenntartás, közüzemi díjak) biztosí-
taná. A szentendrei hivatásos tûzoltóság
– az ország 128 hivatásos tûzoltósá-
gához hasonlóan – a 2010. évi költ-
ségvetés-tervezetben szereplõ finan-
szírozási összegbõl nem tudja teljesíteni
a jogszabályokban elõírt kötelezett-
ségeket és elõírásokat – fogalmaz
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok. 
A biztonságos intézményi mûködés és
a szakfeladat-ellátáshoz szükséges fi-
nanszírozási háttér biztosítása érde-
kében a parancsnokság a fenntartótól
és a kistérségi önkormányzatoktól kér
segítséget.

-bt-



Szentendre történelmi városré-
szének, a Dunakanyar körút és a
Duna által határolt térségnek

egyik jellegzetessége, megkapó látvá-
nyossága a mindössze néhány száz
méteren belül elhelyezkedõ hét barokk
templom. S minthogy a várost több
magaslat, helyi szóhasználattal domb,
illetve hegy (Templomdomb, Kálvária-
domb, Paprikahegy, Szamárhegy) ta-
golja, a magaslati pontokról egye-
dülálló rálátás nyílik a szentélyükkel
minden esetben kelet felé tájolt temp-
lomokra és magasba nyújtózó tor-
nyukra, azt az érzetet keltve a szem-
lélõben, hogy szinte csak karnyújtás-
nyira áll tõlük. Felülrõl nézve a temp-
lomokat, a közöttük lévõ távolság is
mintha zsugorodna, a mélyebben fek-
võ épületeket elfedõ háztetõ-kavalkád
pedig segíti érvényesülésüket. Külön-
leges és egyedülálló ez a városképi
jelenség. Szerte az országban talál-
hatók persze sokkal szebb és régibb
templomok, de ilyen kis területen és
ilyen sûrûségben talán csak itt Szent-
endrén. 

Cári ereklye

Az izbégivel együtt összesen nyolc, a
letûnt korokat idézõ templom minde-
gyike saját történetet, egyházi és vilá-
gi legendákat rejt magában. A város
közepén magasodó dombra épített, kö-
zépkori eredetû, római katolikus plébá-
niatemplom kivételével az összes többi
a 18. században épült a várost újra-
népesítõ, görögkeleti vallású, a tö-
rökök elõl Magyarországra menekült,
többségében szerb lakosság erõfeszí-
tésének, anyagi tehetõsségének kö-
szönhetõen. Amikor 1690 õszén hajó-
val és tengelyen, azaz szárazföldi úton
szekerekkel, több tízezer fõs délszláv
népesség elhagyni kényszerült szülõ-
földjét, sokan azzal a reménnyel tet-
ték ezt, hogy a vérzivataros idõk el-
teltével, ismét visszatérhetnek hazá-
jukba. A korabeli krónikások feljegyzé-
seibõl is tudjuk, hogy az azonos térség-
bõl érkezõk Szentendrén is együtt
maradtak, külön-külön templomot épí-
tettek maguknak, összesen hetet, lakó-
házaikhoz hasonlóan, fából. Gyorsabb
is, olcsóbb is volt így, és jobban illett
az akkor még átmenetinek vélt itt
tartózkodáshoz. 
A szentendrei születésû, szerb szár-
mazású Szofrics Pál (1857 – Belgrád,
1924) 1903-ban adta ki Momentumok
Szentendre város múltjából és jele-
nébõl címû könyvét, amelyben egy
bizonyos István szerzetest ekként idéz:
„És letelepedtünk egy Szentendre nevû
helyre Buda fölött. Jó hely idegenek
tartózkodására… És itt építettünk

faházakat, ahogy ki bírt és fából való
templomot is építettünk a dunai hegy-
hez közel és itt helyeztük el Szent Lázár
szerb cár ereklyéit.“ (A szerbek vezérét,
Lázár cárt a rigómezei csata [1389]
után a törökök fogságba ejtették, majd
a szultán rendeletére lefejezték.)

Ebben a Lukács evangélistának szen-
telt fatemplomban mûködött a szent-
endrei könyvmásoló mûhely. Szofrics
Pál az õ korabeli öregekre hivatkozva
azt is elbeszéli, hogy a ritka ereklyéket
õrzõ fatemplom fennállt még a 19.
század elején is, noha belõle az erek-
lyéket 1699-ben, a karlócai béke után
visszavitték Szerbiába, a ravanicai ko-
lostorba, ahol azóta is nagy kegyelet-
tel õrzik. A Duna-parti egykori fa-
templom helyét még ma is egy kõ-
kereszt õrzi a hajóállomással átellen-
ben, a Lázár cár tér szélén.

Kelet áhítés Nyugat pompa

A Lázár cár ereklyéit egykor õrzõ temp-
lom kivételével a szentendrei pravosz-
láv fatemplomokat a 18. században
felváltották a ma is látható, kõbõl
épített utódaik. Külsõ megjelenésük a
kor építészeti stílusát, a barokk for-
majegyeit hordozzák magukon, belsõ
térkiképzésük, ikonosztázuk, beren-
dezésük és kegytárgyaik tekintetében
viszont, ahány annyiféle, és egyik
pompázatosabb, mint a másik. A hét
pravoszláv kõtemplomból ma már csak
négy szolgálja a görögkeleti vallást. 
A huszadik század elsõ felében kettõ
(a mai Péter-Pál és az izbégi templom)
a katolikus egyházé, a harmadik a re-
formátus egyházé lett, vétel útján,
amit a szerb lakosság és hívõk erõs
megfogyatkozása, s ezzel párhuzamo-
san a katolikus lakosság számának túl-
súlyba kerülése idézett elõ.

A ma is mûködõ, szentendrei szerb
ortodox templomok közül egyházi
vonatkozásban és múltját tekintve is a
legjelentõsebb a Templomdomb és a
Szamárhegy közötti nyeregben elhe-
lyezkedõ Belgrád székesegyház, a
Belgrádból menekült szerbek templo-

ma, amelyrõl a hagyomány azt tartja,
hogy helyén már a középkor végén is
állott egy kõtemplom, szerbek ugyanis
már a korábbi századokban is éltek a
városban. Az 1760-as években épített
templomot egyedivé és különlegessé
teszi, egyebek mellett, két gyönyörû
kovácsoltvas díszkapuja, a kõkerítés-
ben és a templom külsõ falában elhe-
lyezett faragott, márvány sírkövek,
melyek egykori híres szerb családok és
egyházi méltóságok emlékét õrzik.
„Kelet áhítata, Nyugat pompája, meg-
hittsége és a monumentalitás feled-
hetetlen élménye“ jut ajándékul annak,
aki idõt szentel a csendes áhítat és a
félhomályos, hûvös templombelsõ fel-
fedezésére – vélekedik Voit Pál, a
Szentendrét bemutató kis könyvében.

A Blagovesztenszka

Míg a Belgrád székesegyházhoz el kell
találni, majd fel kell fedezni a magas
kõkerítés, a nagy lombú fák taka-
rásában, addig a Blagovesztenszkát ki
sem lehet kerülni, mindenki „ta-
lálkozik vele“, aki csak átmegy a város
fõterén. A Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére épített templo-
mot 1752-ben szentelték fel. A
boltozatig emelkedõ, hársfából át-
törtre faragott, színesre festett, illetve
aranyozott ikonosztázionjának fest-
ményeit Zsivkovics Mihály budai szerb
festõ készítette 1790 körül. A temp-
lomot Görög templomnak is nevezték.
Az egyik álláspont szerint a környékén

egykor élt görögök építették és nevét
innen vette, míg egy másik vélekedés
szerint  az oldalfalának utcai frontján
elhelyezett, görög feliratú, márvány
sírkõ után ragadt rá a „görög“ jelzõ. 

Szerényen és zárkózottan

Közvetlenül a Bükkös-patak mellett, 
a város egykori déli határpontján áll a
külsõ megjelenésében talán legszeré-
nyebb és „legmagányosabb“ szerb
templom, a Pozsarevacska, a hajdan
Pozsarevácból menekült szerbek temp-
loma. Míg az elõzõ két görögkeleti tem-
plom az év egészében látogatható, sõt
a székesegyházban idõrõl idõre egy-
házi események is zajlanak, addig az
ugyancsak kerítéssel körbevett, hom-
lokzatával a kert belseje felé fordított
Pozsarevacska évente talán csak egy-
szer nyitja meg kapuit a külsõ világ
érdeklõdõi elõtt. (Tíz év után újra láto-
gatható a Kossuth utcai templom
naponta 12-tõl 16 óráig. A Szerk.) Az
1750-es évek végére felépült templom
különlegessége, hogy ellentétben
szentendrei társaival, itt az ikonosz-
tázion nem ér fel a mennyezetig, és
mindközül ez a képfal követi leginkább
a régebbi, posztbizantikus, görög
típust. A kerítésfal belsõ oldalán itt is,
akárcsak a Belgrád székesegyház
kertjében, régi sírkövek sorakoznak,
„az elmúlás, az enyészet hangulatát“
árasztva magukból.

A „kóló“ templom

A régi szentendrei városrészt délrõl
fogadja egy templom és északról elbo-
csátja egy másik. Ez utóbbi a Preo-
brazsenszka, vagy másik ismert nevén
a Tabakosok temploma, a Szamárhegy
lábához simulva, az egykori és mostani
utcai forgatagnak egyaránt „hátat
fordítva“. Az Úr színeváltozása tisz-
teletére felszentelt templomot tartják
a „legromantikusabb“ fekvésû szent-
endrei templomnak, s való igaz, hogy
lentrõl nem is annyira mutatkozik meg
különlegessége, bensõségessége, mint
fölülrõl, a Szamárhegyrõl, onnan is
leginkább a Tabakosok keresztje mel-
lõl nézve. Nem csoda hát, hogy a szent-
endrei festõk közül többen is mû-
alkotássá örökítették. A Preobrazsen-
szka templom neve egyenlõ az egyik
legszebb magyarországi ikonosztá-
zionnal, a szentendrei templomok
közül az õ toronykeresztjén csillognak
legtovább és legfényesebben a lemenõ
nap sugarai, s a szerb búcsú napján,
augusztus 19-én, az õ kertjében veri
fel a port emberemlékezetet is megha-
ladó idõk óta a kóló táncosok kígyózó
sora.   
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Fából való templomot is építettünk…
Szentendrei szerb ortodox templomok egykor és ma

Pirk János: Egyszeriben õsz lett (Preobrazsenszka templom)
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10 város

Bonbon Matiné a Barcsayban

Zenei csemegével is szolgál az új tanév többek
között a Szentendrén élõ és tanuló 5-10 éves
gyerekeknek.

A Barcsay Általános Iskola igazgatónõje, Torbáné
Ballagó Zsuzsa határozott úgy, hogy intéz-
ményében helyet biztosít annak a játékos ismeretterjesztõ sorozatnak, amely Bonbon
Matiné elnevezéssel négy elõadáson igyekszik közelebb hozni a legkisebbekhez a
szimfonikus zenekarok hangszereit. A Lukácsházi Gyõzõ rádiós mûsorvezetõ által
irányított interaktív programok szinte észrevétlenül lopják a gyerekek fülébe és

szívébe a zenetörténet jellegzetes meló-
diáit, egyszer fúvós-, máskor vonós
hangszereken. Aki részt vesz ezeken az
elõadásokon, hallhat érdekességeket híres
zeneszerzõkrõl, láthat és hallhat olyan
hangszereket, amelyek közül talán válasz-
tani is fog kedvencet. Az elõadók minden
esetben a szakma legkiválóbbjai, a külön-
bözõ összeállítású kamaraegyüttesekben
számos Liszt-díjas- és Zeneakadémián is
tanító-, világjáró mûvész közremûködik. 
Lelkes segítõk – elsõsorban Morvai Zsuzsa
– igyekeztek hírét vinni az eseménynek
városszerte, ennek az áldozatos munká-
nak is köszönhetõ, hogy a nézõtéren egy
gombostût sem lehet elejteni, hiszen olyan
sokan ültek tátott szájjal az elõadáson. 

A következõ koncertek idõpontjai: novem-
ber 20., február 19., március 19.

Akorábbi intézményve-
zetõ, dr. P. Tóth Béláné
nyugdíjba vonulását kö-

vetõen az idei tanévtõl Földi
Jánost nevezték ki a Szent-
endrei Református Gimnázium
élére. 
– Ön immár tíz éve alapító
tanárként, illetve igazgató-
helyettesként aktívan részt
vesz a gimnázium életében.
Kinevezett igazgatóként ter-
vez-e változásokat az iskola
vezetésében?
– Az elõdöm, akivel tíz évig
dolgoztunk együtt, mind mû-
ködésében, mind technikai,
illetve tanári oldalról kima-
gaslóan jól felépített intéz-
ményt hozott létre, amit évek
óta a háromszoros túljelent-
kezés is igazol. Én elsõsorban
ezt a jól kiépített rendszert
szeretném megtartani, és to-
vábbfejleszteni a kor és az
oktatási módszerek változásá-
nak figyelembe vételével, a
tanári kar folyamatos szakmai
megújítása mellett. Ehhez
nyújtanak továbbra is segít-
séget a különbözõ pályázatok.
A vezetést tekintve inkább a
szerkezetben lett kisebb vál-
tozás: mostantól az egy he-
lyett két igazgatóhelyettes,
Kun Csabáné Kovalik Judit és
dr. Szabóné Kuzma Márta segíti
majd a munkát. A gimnázium
életében a diákok és a tanári

kar mellett nagyon fontos sze-
repet játszanak és játszottak
a szülõk, akik igazi partne-
rekként, aktívan részt vettek
az iskolai nevelõmunkában.
Rájuk továbbra is szeretettel
számítunk. 
– Említette a pályázatokat,
amelyekbõl az utóbbi idõ-
szakban többet is elnyert
már a gimnázium. Ezek a
„beruházások“ hogyan je-
lennek meg a jövõben a tan-
menetben?
– A digitális tudás mindennapi
gyakorlattá válása érdekében
egyrészt sikerült minden osz-
tályt interaktív táblával fel-
szerelni, ami országos szinten
is kiemelkedõ fejlesztést je-
lent. Másrészt két uniós pro-
jektnek köszönhetõen felsze-
reltük az iskolát 33 tanulói
netbook-kal is, amit szeret-
nénk majd továbbiakkal bõ-
víteni. A diák-laptopok új al-
ternatívát jelentenek a ta-
nulásban és tanításban egy-
aránt: a tanórákon megje-
lenhetnek a speciális digitális
tananyagok, és megvalósulhat
a világháló használatának in-
tegrálása is az oktatásba. Ma,
az elérhetõvé vált hatalmas
tudásanyagnak köszönhetõen
a tanár már nem lehet egyedüli
forrása a tudománynak, in-
kább facilitátor szerepet tölt
be, azaz irányítja, segíti a ta-

nulási folyamatot. Jelenleg
egy TÁMOP 3.1.4-es pályázat
zajlik, ami a tanárok tovább-
képzéséhez, az új tanítási
technikák elsajátításához
nyújthat segítséget.
– Az újítások, új módszerek
alkalmazása eddig sem volt
idegen az iskolától.
– Továbbra is nyitottak va-
gyunk az újszerû, jó ered-
ményeket mutató oktatási
módszerekre. Egyes évfolya-
mokon például megkezdtük a
tantárgytömbösített oktatás
bevezetését. Ennek keretében
az egyébként alacsony óra-
számú tárgyakat – mint pél-
dául a biológia, a földrajz és a
kémia – összevonva, egy
blokkban, epochális oktatás
keretében tanítjuk. Vagyis
egy-egy tantárgyat két hó-
napig heti 5 órában oktatunk,
amíg a másik két tantárgy
tanítása szünetel. A tanme-
netet pedig egyes témák –
most például a Honfoglalás –
köré igazítjuk, amihez a többi
tantárgy és a tanári munka is
összehangoltan kapcsolódik.
Így a diákok sokkal mélyebben
és intenzívebben sajátítják el
a tananyagot. Tantárgyi bon-
tás nélküli, egy-egy adott
korszakot feldolgozva zajlik a
mûveltségi tárgyak – mûvé-
szetismeret, rajz és ének –
oktatása is. A nyelvoktatás

terén pedig folytatjuk a Co-
menius-program keretén belül
a szintén egy adott témát fel-
dolgozó holland-magyar diák-
csere programot.
– Milyen közeli eseményre,
programra készül most a gim-
názium?
– A beruházásokat tekintve
szeptember végével kezdõdött
az uniós színvonalú torna-
csarnok építése, amelyhez
akadálymentesítés is kapcso-
lódik majd. Õsz végétõl a
továbbtanulásra koncentrá-
lunk: novembertõl meghirdet-
jük a „Nyitott Kapuk“ prog-
ramot, amikor az iskola sza-
badon látogatható, a diák-
jaink standokat alakítanak ki,
ahol az érdeklõdõk kérdezhet-
nek tõlük az iskoláról, az
oktatásról, a lehetõségekrõl.
Saját végzõs tanulóinknak
pedig – kiindulva a tavalyi
„Múlt-Jelen-Jövõ“ találkozó
sikerébõl – novemberben
tartjuk az EGIF (Egyetemis-
ták, Gimnazisták, Fõiskolások
Találkozója) rendezvényün-
ket, ahová volt diákokat
hívunk meg. De természete-
sen a hagyományos városi
rendezvényeken, sportese-
ményeken is képviseltetjük
majd magunkat a gimnázium
színeiben.

Kolos Emõke

Zene a sérült gyermekekért

Tisztelettel hívunk mindenkit
november 6-án, pénteken 18 órakor

„Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány“ 
támogatására rendezett

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE

Közremûködnek: 
Szentendre város és környékének zenészei, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola

mûvésztanárai
A rendezvény fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere

Helyszín: Városháza díszterme, Városház tér 3.

Támogató jegyek válthatók az iskolában (Kovács László utca 3.) 
és az elõadás elõtt a helyszínen.

Az Alapítvány adószáma: 18662656-1-13
Bankszámla száma: OTP Bank Zrt., 11742087-20056113

A rendezvény támogatói:  
Szentendre Város Önkormányzata, Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 

Vincze László papírmerítõ mester

Új igazgató a Szentendrei Református Gimnázium élén

FÖLDI JÁNOS

1988-ban végzett a Szegedi
Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskola matematika-kémia
szakán. 1999-ben felsõfokú
programozói képesítést,
majd 2007-ben az Eötvös
Lóránd Tudományegyete-
men informatika tanári
diplomát szerzett. Szakmai
pályafutását a dunabogdá-
nyi általános iskolában
kezdte, majd a pomázi Má-
tyás Király Általános Iskola
igazgató-helyetteseként
dolgozott 1999-ig. A Szent-
endrei Református Gimná-
zium egyik alapító tanára,
1999 óta az intézmény igaz-
gató-helyettese. Szent-
endrén él, nõs, három gyer-
meke van.
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A Szentendre Mûvészetéért Közhasznú Alapítvány és
a szentendrei MûvészetMalom szeretettel hív mindenkit

HATÁRTALANUL - KÁRPÁT-MEDENCE MÚZEUMAI
KASSAI MODERNEK

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI KÉPZÕMÛVÉSZET KASSÁN
címû kiállítás megnyitójára

október 25-én (vasárnap) 15 órakor
a MûvészetMalomba (Szentendre, Bogdányi u. 32.)

Köszöntõt mond:
Ing. František Knapík, Kassa polgármestere
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere

Világi Oszkár elnök-vezérigazgató, 
SLOVNAFT, a.s., a MOL-csoport tagja

A kiállítást szakmailag bevezeti:
Dr. Szabó Lilla mûvészettörténész

Közremûködik:
Holló Judit hegedûmûvész

Gyermán Júlia hegedûmûvész
A kiállítás kurátora:

Dr. Szabó Lilla mûvészettörténész

A kiállítás a „Határtalanul – Kárpát-medence múzeumai“
sorozat része, melynek koordinátora: dr. Sütõ Csaba

Megtkinthetõ október 27-tõl január 17-ig, hétfõ kivételével
naponta 10.00-18.00 óráig.

A MûvészetMalom december 24-26-ig, valamint 
december 31-én és január 1-jén zárva tart.

Szûnni nem akaró taps,
virágok, éljenzés. Ennek
lehettek részesei, akik

október 16-án este ellátogat-
tak a Pest Megyei Könyvtár
színháztermébe, ahol Gérard
Presgurvic Rómeó és Júlia
címû musicaljét mutatták be a
Szentendrei Református
Gimnázium Színjátszó Körének
diákjai. A teltházas, jótékony
célú elõadás elõzményeirõl, a
diák-színjátszókör mûködé-
sérõl és a jövõbeli tervekrõl
kérdeztük Berkó Helgát, a gim-
názium magyartanárát, a tár-
sulat vezetõjét.

–A színvonalas, kétórás pro-
dukció valóban nagy sikert
aratott. Mióta készültek
erre a diákok, és miért éppen
a Rómeó és Júlia került
színre?
– Ezt a darabot igazából a
gyerekek kérték. A színjátszó
kör munkájában a musicalek
2006 óta vannak jelen; a fia-
talok megszerették ezt a mû-
fajt, maguk hozzák a darab-
ötleteket. Természetesen a
témaválasztásnál alapköve-
telmény, hogy a színmû az
iskola szellemiségével össze-
egyeztethetõ legyen, és a 10
évestõl a 18 évesig szerephez
juthasson benne mindenki.
Így a Godspell, a Popfesztivál,
illetve a Dzsungel könyve után
idén a Rómeó és Júliára esett
a választás, aminek a bemu-
tatójára február óta készülünk.
Eredetileg a tanév végén adtuk
volna elõ a darabot, de az egyik
szereplõnk kórházba került.
Egyébként a mostani elõadás
jótékonysági célokat szolgált:

a támogatójegyekbõl szár-
mazó bevételt az egyik
tanárnõnk házában történt
tûzeset miatt az õ családja
megsegítésére fordítjuk.
– A musical elõadásmódját
tekintve nem tartozik a kön-
nyû mûfajok közé, hiszen itt
a színészi teljesítményen túl
magas szintû ének- és tánc-
tudás is szükséges.
– Igen sokrétû a mûfaj, s itt
mindenki megtalálhatja a he-
lyét: van, aki prózában tehet-
séges, van, aki a zenében, és
vannak, akik a táncban. Mivel
nagy a létszám, így minden-

kinek jut kedve és tehetsége
szerinti szerep. A színjátszó
kör amúgy nem állandó gárdá-
val mûködik; általában egy-
egy darabra jönnek a gyerekek.
Most a társulatnak huszonöt
„színész-énekes-táncos“ tagja
van, és nyolcan alkotják a
„technikai személyzetet“, akik
a hang- és fénytechnikát,
illetve a díszlet mozgatását
irányítják.
– Láthatóan rengeteg ener-
giát fektettek az elõadásba.
Ki készíti fel a társulatot a
szereplésre?
– Közel féléves felkészülés
alatt hétvégenként rendszere-
sen hat-nyolc órában próbál-
tunk. Mint a színjátszó kör
vezetõje, én fogom össze a
csoportot, de például a tánc-
koreográfiát teljes egészében
a gyerekek találják ki és ta-
nítják be egymásnak. A közös
alkotásnak ez a módja, aho-
gyan a 10-18 évesek képesek
együtt dolgozni, összefogni,
ahogy tudnak kölcsönösen

tanulni egymástól, tényleg
fantasztikus.
– A nyilvános bemutatót
megelõzõen a diáktársaknak
mutatták be a darabot.
Milyen volt a visszhang? 
– Ettõl jobban izgultak a gye-
rekek, mint a „nagybemu-
tatótól“, hiszen a diáktársak
véleménye sokat nyom a lat-
ban. Az elõadás után viszont
sokan kérdezték, hogy lehet-e
csatlakozni a színjátszó kör-
höz, és hogy mi lesz az új
darab. 
Egy-egy darabot általában
egyszer adunk elõ a PMK-ban,

de például a tavalyi Dzsungel
könyvét elõadtuk a Városi
Gyermeknapon és Kisoroszi-
ban is a Duna-ünnepen. Sõt, a
musicalbõl a Gödöllõi Szín-
játszó Találkozóra készítet-
tünk egy félórás verziót is
hangtechnikával, fényeffek-
tekkel. Amikor véget ért a
darab, a döbbent csend után
fergeteges ünneplésben volt
részünk. Sokan akkor és ott 
a siker hatására kaptak kedvet
a szerepléshez. Úgyhogy ha
bárkinek megtetszik az elõ-
adás és elhívnak bennünket,
szívesen visszük a darabot
máshová is. 
– Megtudhatunk valamit az
említett új darabról?
– Ez egyelõre még titok. Sok
mindentõl függ, hogy mire
esik a választás, de nyárra vagy
legkésõbb jövõ októberre el-
készülünk majd az új produk-
cióval, amire ismét szeretet-
tel várunk mindenkit.

Kolos Emõke

Bortnyik Sándor:
Dr. Josef Polak, 
a kassai Kelet-
Szlovákiai Múzeum 
igazgatójának
portréja, 1924 .
vászon, olaj,
95x87 cm

Montague-k és Capulet-ek sikere a PMK-ban
Legújabb darabját mutatta be a Szentendrei Református Gimnázium

Színjátszó Köre
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IV. Magyar Bál 
a szentendrei turulszoborért

Atörténet 2008. augusz-
tus 16-án indult. Ezen a
napon hozta létre a

Szentendrei Nemzeti Konzer-
vatív Kör a Szentendrei Turul
Szoborért Alapítványt. Az
alapítvány bejegyzése hosszas
és méltatlan bírósági pro-
cedúra miatt több mint egy
évig húzódott. 2008 decem-
berében tragikus hirtelen-
séggel elhunyt az alapítvány
kuratóriumának elsõ elnöke,
Dúcz László, aki igazán méltó
lett volna arra, hogy felavassa
Szentendre elsõ turul szobrát.
Az alapító egyesület új ku-
ratóriumot kért fel. Egyéves
huzavona után, idén augusz-
tus 22-én jogerõssé vált a
Szentendrei Turul Szoborért
Alapítvány bírósági bejegy-
zése. Ezért elsõsorban kö-
szönet illeti dr. Filó Andrást,
az egyesület alapító elnökét,
aki fáradságot nem ismerve
küzdött e nemes célért.
A kuratórium elnöke Fajcsák
Tibor izbégi plébános. A
kuratórium tagjai: Tatai Tibor,
az 1968-as mexikói olimpia
kenu 1000 méteren olimpiai
bajnoka és Mezei Margit az
alapító egyesület képvise-
letében.

Az egymillió forintos induló
vagyont idõközben 250 ezer
Ft-tal növeltük. Az alapítvány
nyílt (bárki  támogathatja) és
közhasznú. Az alapítvány
számlaszáma: 10403112-
50505449-52491007.
Köszönettel várjuk minden
olyan magánszemély és vál-
lalkozás támogatását, akiknek
fontos, hogy Szentendrén is
hirdesse egy turul szobor az
õsi magyar jelképet.

Az alapító egyesület – akár-
csak tavaly- a III. Magyar Bál
teljes bevételét és az idei, IV.
Magyar Bál teljes bevételét is
az alapítvány számlájára fizeti
be. Belépõk még korlátozott
számban kaphatók a hirdetés-
ben feltüntetett helyeken.
Szeretettel várunk minden
nemzetben gondolkodó és
hazáját szeretõ igaz magyar
embert abban a reményben,
hogy nagyszerû élménnyel
gazdagodik rendezvényünk
által. Felajánlásokat várunk a
tombola tárgynyereményei-
hez a 06-20-9411-383 tele-
fonszámra.

Berkesi Attila
elnök

Hófödte hegyek ölelték
körbe a Skanzent azon
a reggelen, amelyen az

ország valamennyi szegletébõl
és határon túlról közel három-
száz óvónõ érkezett ide, hogy
megerõsítést, biztatást kap-
jon, és újabb tapasztalatokat
szerezzen hagyományéltetõ
óvodapedagógusi munkához.
Immár hatodik alkalommal
került sor a Néphagyományt
Éltetõ Óvónõk Teréz-napi
találkozójára Szentendrén. A
találkozó lelkes és elhivatott
házigazdája, szervezõje a
SZÓNÉK, a Szentendrei Óvónõk
Néphagyományt Éltetõ Kö-
zössége. Az 1991-ben alakult
alkotó közösségbõl nõtt ki a
jól ismert Filibili Népdalkör,
valamint a magyar népme-
séket feldolgozó és játszó
Fuszulyka Mesejátszó-kör is.
Az idei Teréz-nap a kukori-
cafosztás köré szervezõdött,
ehhez kapcsolódva szóltak a
népdalok, készültek a kéz-
mûves munkák. Az egybegyûl-
teket Sebestyén István kakas-
di mesemondó autentikus
bukovinai székely történetei
hangolták jókedvre, amelyet
a szentendrei Bimbó utcai
óvodások önfeledt, régi idõk
világát felidézõ játéka foko-
zott tovább. A Dunazug ze-
nekar muzsikája, és Rigó Erika
néptánc tanítása is színe-
sítette a jó hangulatú, közös-
ségformáló rendezvényt.
A találkozó szervezõit dr. Dietz
Ferenc, Szentendre város pol-
gármestere, a következõ sza-
vakkal méltatta: „A mai világ-
ban, amikor a valódi értékek
háttérbe szorulnak, és nehéz
viszonyítási pontokat találni az
életünkben, a mindennapja-
inkban, különösen fontos a
gazdag és sokrétû népi kultúra
megismertetése és átadása a

legifjabb generációnak. Eme
tevékenység elhivatott végzõi
a szentendrei óvónõk, akikre
méltán lehetünk büszkék.“

Papp Kornéliával,a rendezvény
megálmodójával az óvónõi
hivatásról, a hagyományél-
tetés szerepérõl, és a közösség
erejérõl beszélgettünk.

– Miért tartja fontosnak a
néphagyomány éltetést, és
annak széles körû elterjesz-
tését az óvodai nevelésben?
– Azt hiszem, mindenki érzi,
hogy valami hiányzik az éle-
tünkbõl. Nincsenek közös-
ségek, amik összetartanák az
embereket. Pedig egy-egy
népszokás közös felidézése és
éltetése közösséggé kovácsol-
hatja az idegenként egymás
mellett élõ embereket is. A
gyökerekbe és a maradandó
értékekbe kapaszkodva az élet
színesebbé és tartalmasabbá
tehetõ. Semmi mást nem kell
tenni, mint az esztendõ kör-
forgásához alkalmazkodva, a
jeles napokat és a munkaalka-
lmakat megtartani. Mind-
annyian tudjuk, hogy áta-
lakult a világ körülöttünk, de
a néphagyományokat megvál-
tozott körülmények között is
éltetni kell.

– Miben rejlik az óvónõi
hivatás lényege?
– Generációk nõttek fel anél-
kül, hogy ismerték volna a népi
kultúra világát. Holott én azt
vallom, hogy minden magyar
óvónõ néphagyományt õriz, és
a magyar népi kultúra értékeit
adja át a gyerekeknek a mesék,
gyerekdalok, mondókák által.
Mi, hagyományéltetõ óvónõk
egy kicsit többet teszünk
hozzá, megpróbáljuk az ere-
deti világot és környezetet is
odavarázsolni egy-egy ünnep
köré. Mindezt játékosan tesz-
szük, nem színpadi elõadásra
törekszünk, hanem egy hangu-
latot próbálunk a gyer-
mekeknek átadni, ezáltal átél-
hetõ, valódi élményhez jut-
nak.
Tevékenységünket fémjelzik
azok a „Szájról szájra, kézrõl
kézre“ címû hiánypótló két-
kötetes oktatási segédköny-
vek is, amelynek a 2002-ben
kiadott elsõ kötetét, már har-
madik kiadásban jelentettük
meg. Ezekben a kötetekben
azokat a játékfüzéreket, da-
lokat gyûjtöttük össze, ame-
lyeket évrõl évre a képzések
során az óvodákban bemutat-
tunk egymásnak. Témáinkat a
jeles napok, a munkaalkalmak
és történelmi események köré
szervezzük. 
– Mi épül be a gyermekek
értékrendjébe a népszokások
éltetése által, mi az, amit
útravalóul a késõbbi éveikre
is magukkal visznek ebbõl?
– „Amit csak hall a gyermek,
könnyen elfelejti, amit lát, már
inkább megjegyzi. De amiben
õ maga is tevékenyen részt
vesz, az bizonyosan bevésõdik
az emlékezetébe“ – vallotta
Kodály, s hisszük mi magunk
is. A népi kultúra megis-
mertetése erõsíti a szülõföld-
höz való ragaszkodást és a
magyarságtudatot, valamint
átélhetõvé válik a közösségek
éltetõ ereje. Megtapasztal-
hatják, hogy valahol helyük
van a világban. A régi emberek
az esztendõk körforgása sze-
rint éltek, ez a mai gyermekek
számára is biztonságérzetet
nyújt. A néphagyományok
szellemében végzett nevelés
által a gyermekek sokoldalú,
harmonikus személyiségû fel-
nõtté vállhatnak.
Azt hiszem, hogy szentendrei
szülõkként és polgárokként
valamennyien büszkék lehe-
tünk óvónõink áldozatos és
termékeny „magvetõ“ mun-
kájára.

Kopin Katalin

„Áldott a sok kéz“
Kukoricafosztás kalákában
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A festészet ünnepe Szentendrén
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…“ – írta Babits „Örökkék ég
a felhõk mögött“ címû versében. Ezt az idézetet választották jelmondatukká a Magyar Festészet
Napjának szervezõi, kiknek célkitûzései szerint ez a nap 2002 óta a fény, a színek, a formák és
ritmusok, az élõ festészet ünnepe. E rendezvénysorozat nyitóeseményének a Szentendrei Régi
Mûvésztelep Galéria adott helyet. 
A reprezentatív „1000 éves Szentendre, a festõk városa“ címû kiállításon a régi és az új
mûvésztelepen alkotó mûvészek mutatják be legfrissebb alkotásaikat. A megnyitó ünnepségen
dr. Dietz Ferenc polgármester és Szakács Imre festõmûvész mondott köszöntõt, a mûveket Jókai
Anna író méltatta. Az eseményt Gyermán Júlia és Vedres Csaba virtuóz muzsikája avatta igazi
ünneppé.
E kiállítás azért is egyedülálló Szentendre mûvészeti életében, mert elsõ ízben állítanak ki
közösen a két mûvésztelep alkotói – hangsúlyozta beszédében Szakács Imre, a tárlat kurátora. 
A seregszemle a közeljövõben Brüsszelben is bemutatásra kerül, ezáltal is öregbítve a magyar, s
azon belül is a szentendrei festészet hírnevét. A 80 éves régi, és a 40 éves új mûvésztelep
keretein belül az elmúlt évek során valódi értékek, maradandó alkotások születtek. 
E seregszemlét végignézve is folytathatjuk a vitát arról, hogy milyen is az igazi, a valódi, 
a hamisítatlan „szentendrei mûvészet“. De egy dolog talán világossá és egyértelmûvé válik: a
szentendrei mûvészet ezerarcú, erõteljes hangú, megkerülhetetlen, eleven és létezõ.

Kopin Katalin

Jókai Anna nyitotta meg a 80 éves régi és a 40 éves új mûvésztelep elsõ közös kiállítását

Kiállítás-megnyitó 
az Izbégi Általános

Iskolában

Október 16-án az Izbégi Általános
Iskola aulájában nyílt meg Borsódy
László és B. Urbán Teréz keramikus-

mûvészek, Borsódy Eszter illusztrátor-
grafikusmûvész kiállítása, melyet a már
hetedik éve megrendezett képzõmûvészeti
napon készített gyermekmunkák sokasága
kísért. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõjében
méltatta a Borsódy család közéleti szerepvál-
lalását, a Péter-Pál Galéria vezetését, s a
számára meghatározó élményt is jelentõ
alkotásokat: a központi patika fali kútját, a
Ferences Gimnázium Szent László-szobrát
és a város címerét. Megköszönte az izbégi
iskola vezetésének és a segítõ mûvészeknek,
hogy figyelmet fordítanak a tanulók tehet-
ségének kibontakoztatására is.
A kiállítás-megnyitón Tóth Antal mûvészet-

történész felhívta a figyelmet a szentendrei
mûvészdinasztiákra, és méltatta a család-
tagok munkáit. Az eseményen közremû-
ködött Borsódy László trombitamûvész és
együttese.
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Az új világrend

A Dunaparti Mûvelõdési
Házban hét elõadásból álló
sorozat indul Az új világrend
címmel minden hónap utol-
só péntekjén, 18 órakor.
Minden anyagrész vélel-
mezi az elõtte elhangzott
elõadások anyagának is-
meretét, mivel egymásra
épülnek. Belépõdíj alkal-
manként 500 Ft.

Október 30.

1. HIÁNYZÓ LÁNCSZEMEK
Világkép, vallások, immanens-
transzcendens, Logosz,
Hármasságok és hetességek,
Én-kép, személyiség (ego) -
egyéniség ÉN (ego), Az ember
felépítése: test-lélek-szellem.

Hogyan alakult a fejlõdés, hol
tart ma a fejlõdés? Mi a
jellemzõje, jellegzetessége a
léttagozatok világának:
ásványvilág, növényvilág,
állatvilág, embervilág. Mi
valójában a lélek? Mi a
szellem? Mi az agy? 

November 27.

2.TUDATI MÛKÖDÉSÜNK
Felettes én, tudatos ÉN, a
tudat fogalma, tudatalatti
(belsõ gyermek), kozmikus
törvények, melyek hatnak ránk!
Vonzás, megfelelés, hit, ok-
okozat stb. Az álmok és a
mélyálom szintek.
Hogyan jönnek létre az álmok?
A fejlõdés az emberi fajban
egyértelmûen a tudati-lelki-
szellemi irányba hat, az igazi
tudat-fokozás kelléktára,
pszichikus képességek.



pincével, melléképülettel hosz-
szabb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Belvárosi kétgenerációs családi
házat kisebbre cserélnék. Tel.
(26) 314-199.

Szentendre, egyik legszebb ré-
szén aszfaltos utcában 90 nöl-es
összközmûves telek 12 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-605-7199.

Eladó Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen 70 nm-es, cirkófûté-
ses, 1 szoba 2 félszobás, étkezõs
lakás 19,5 millió Ft-ért. Ingat-
lanközvetítõk ne hívjanak. Tel.
06-20-515-7119.

Szentendrén, Egres útnál 320 nöl-
es építési telek áron alul eladó 12
millió Ft-ért. Tel. 06-20-335-
0380.

Sürgõsen eladó Pismányban 825
nm-es telek, érvényes családi ház
engedéllyel 18,3 millió Ft-ért. Tel.
06-20-982-5994.

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 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Leányfalun egy kiváló lakóház
(nappali, 3 szoba) 180 nöl-es
kerttel 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Egyetemista lány német korre-
petálást vállal általános iskolá-
soknak. Tel. 06-30-347-1314.

Dugulás-elhárítás, csatornaszer-
viz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák,
vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-
1) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-247-
9072.

Eldugult? Segítünk! A ki-
szállás ingyenes. Tel. 06-20-
917-7555, www.dugulas-
elharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Víz-, gázkészülék-fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

Szentendre fõterén üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-30-296-6962, 06-
30-430-1063.

Szentendrén, nagyon forgalmas
helyen 25 nm-es üzlet kiadó. Tel.
06-30-444-5820.

Átadó árukészlettel, beren-
dezéssel sok éve bejáratott,
jelenleg is mûködõ fehérnemû
üzlet Szentendrén, forgalmas
helyen. Tel. 06-30-660-1272.

Szentendrén, a Bogdányi utcában
üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-
20-944-1844.

EEGGYYÉÉBB

Léleklátó szeretettel várja! Tel.
06-30-605-7199, www.lelekla-
to.eoldal.hu. 

Szentendrén, Pismányban 4 szo-
bás, 2 konyhás, 2 fürdõszobás,
2 garázsos, fõút melletti csalá-
di ház kiadó. Tel. 06-70-389-
5754.

Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-
es lakás kiadó. Tel. 06-20-347-
0120.

Szentendre, belvárosától néhány
percre lakás kiadó. Tel. 06-30-
270-1908.

Szentendrén, fiatalos lakás+kocsi
beállóval kiadó 70 ezer forint
/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-3640.

Férfinek albérlet kiadó. Tel. (26)
300-948.

Szentendrén, családi ház föld-
szintjén 40 nm-es külön bejáratú
házrész bútorozatlanul hosszú
távra kiadó, azonnal beköltöz-
hetõ. Kocsibeállást biztosítok.
Tel. (26) 314-907.

Leányfalun családi ház kiadó jó
közlekedéssel. Tel. 06-20-203-
0208.

Szentendrén, kertes családi ház-
ban kiadó 1 szoba+ fürdõszoba
(konyha nincs) 1 fõ részére.
Kaució nélkül, havi 45 ezer Ft re-
zsivel. Tel. 06-30-540-3516.

Albérlet kiadó kertes családi ház-
nál. Tel. 06-30-263-1110.

Szentendrén, 41 nm-es 1,5 szo-
bás, igényesen felújított lakás
kiadó 55 ezer forint+rezsiért. Tel.
06-70-383-5003.

Lakóházak: Szentendre bel-
városában, Pomázon és Le-
ányfalun kiadók. Tel. 06-30-
299-0376.

Kiadó lakás. Tel. 06-30-586-1715.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Bélyeggyûjteményt, régi képes-
lapokat, pénzeket, kitüntetést
vásárolok. Tel. (26) 385-387.

ÁÁLLLLÁÁSS

Ingatlanportál szentendrei irodá-
ja számítógépes ismeretekkel,
gépkocsival rendelkezõ ingat-
lanértékesítõt keres. Fényképes
szakmai önéletrajzokat a szen-
tendre@ingatlanportal.com
címre kérjük. Tel. 06-20-474-
2000.

Szentendrei fodrászüzletbe mû-
körmöst, kozmetikust keresek.
Tel. 06-20-914-2713.

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

A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodája keres
értékesítõket, kiemelkedõ ke-
reseti lehetõséggel. Jelent-
kezés, információ: jablon-
szky.bea@dh.hu, Tel. 06-30-
619-5653.

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

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

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Középkorú, intelligens hölgy,
magánházak, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Egyedülálló nõ részére szoba ki-
adó. Tel. (26) 303-212.
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Kínai/japán: nyelvvizsga, tolmá-
csolás, fordítás, üzleti nyelv-
tanítás. Tel. 06-30-972-3351.

Kínai/japán beszédcentrikus
nyelvtanítás Szentendrén, Kelet-
Ázsiában hosszú ideig élt, fiatal
egyetemi tanárral, kis csoportok-
ban. Tel. 06-30-972-3351.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûves, kõ és dryvit munkákat
vállalok. Tel. 06-20-986-0504.

Dryvit hõszigetelés, ablakok utó-
lagos hõszigetelése és cseréje
pályázatírással. Festõ-, burkoló-
és kõmûves munkák megrendel-
hetõk. Tel. 06-20-283-2378.

Sírgondozást vállalok Szent-
endrén, Pomázon, Csobánkán és
Budakalászon. Tel. 06-30-539-
5297.

Asztalos munkát vállal. Fából min-
dent. Tel. (26) 318-219, 06-30-
319-7278.

Családi házak tervezése, ener-
getikai minõsítések készítése.
Nagy István, 06-20-801-
2117.

Régi nyílászárok felújítása, szi-
getelése, thermoüvegezése és
egyéb asztalosipari tevékeny-
ségek: új konyhabútorok, be-
épített szekrények stb. Tel. 06-
20-989-4032.

Víz-, központi-fûtés, légtechni-
kai- és klímaberendezések, fûtés-
rendszerek teljes körû kivite-
lezését vállaljuk! Kelemen Tamás
Tel. 06-30-249-8409.

Hûtõgép, fagyasztó, mosó-
gép, villanytûzhely és mikro-
sütõ javítása sugárzásmérés-
sel! Mezei Sándor, (26) 311-
847, 06-30-950-4187.

OÁZIS INGATLANIRODA
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

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

„AZ ÉV INGATLANOSA“

A DUNA HOUSE 
SZENTENDREI 

ÉS CSILLAGHEGYI
IRODÁJÁBA

KERES ÉRTÉKESÍTÉSI 
TAPASZTALATTAL 

RENDELKEZÕ,
VÁLLALKOZÓI 
SZEMLÉLETÛ

ÉRTÉKESÍTÕKET.

JELENTKEZÉS: 
06-30-619-56-53

JABLONSZKY.BEA@DH.HU

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431 

este 18 óra után 06 26/312-290

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

KINEK HIÁNYZIK? 

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

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!



program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 37. SZÁM • 2009. OKTÓBER 22.

ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
ELSÕ KIÁLLÍTÁSUNK
Barton Ede és Barton Viktória
(10 éves, a 2008-as BNV rajz-
verseny I. díjasa) közös kiál-
lítása
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
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

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Október 30. péntek, 17 óra
MÁGUS PAPOK – 
HUN MÁGUSOK II.
Kiss Mao-Tun István elõadása

Bál
HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa György út 8.
November 28. szombat 19 óra
ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL
Belépõ vacsorával 3000 Ft/fõ
Belépõjegyek kizárólag elõvétel-
ben kaphatók a Helyõrségi klub-
ban (312-822, 505-042)

Kiállítás
ANONYMUS GALÉRIA
Kucsera u. 11.
PALYOV PÉTER KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ október 23-ig, az
étterem nyitvatartási ideje alatt

PP’’AARRTT
MMOOZZII
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

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
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
A VARÁZSDADA (97')
17:30 VADÍTÓ SZÉP 
NAPOK (94') DVD
19:30 OLDBOY (120') DVD 
kh:18

október 25. vasárnap
14:00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK
(90') kh:12
16.00 METAFIZIKAI HÍD 
KELET ÉS NYUGAT HATÁRÁN 
III/2.

19:30 VADÍTÓ SZÉP NAPOK 
(94') DVD kh:16

október 26. hétfõ
18:00 AZ EMIGRÁNS-

MINDEN MÁSKÉPP VAN (108')
kh: 12

20:00 SZERELEM OLASZ 
MÓDRA (105') kh:12

október 27. kedd
18:00 AZ EMIGRÁNS-
MINDEN MÁSKÉPP VAN (108')

kh:12
20:00 TRANSFORMERS:
A BUKOTTAK BOSSZÚJA (147')

október 28. szerda
18:00 ANIMÁCIÓS 
VILÁGNAP 
MONDÁK A MAGYAR 
TÖRTÉNELEMBÕL (130') DVD
20:30 NEM VÉNNEK VALÓ 
VIDÉK (122') kh:16

október 29. csütörtök
19.00 HÖLGYSTAFÉTA –
vendégünk: Liptai Lívia 
20:30 ENGEDJ BE!
(115') kh:16 év

október 30. péntek
17.30 BABICZKY ÁKOS, 
BÉLAI MARCEL, DEIM 
BALÁZS ÉS KRIZBAI GERGELY 
önálló kiállítása
18:00 ENGEDJ BE!
(115') kh:16
20:00 NEM VÉNNEK VALÓ 
VIDÉK (122') kh:16

október 31. szombat
15.00 CSALÁDI 
NÉPDALÉNEKLÉS 
Lázár Enikõvel
16:00 PINGVINEK 

VÁNDORLÁSA (83')
17:30 ENGEDJ BE!
(115') kh:16
19:45 TRANSFORMERS: 
A BUKOTTAK BOSSZÚJA

(147')

november 1. vasárnap
15.00 PINGVINEK 
VÁNDORLÁSA (83')  
16.30 EGYRE TÁVOLABB
(105') 12 év DVD
19:00 ENGEDJ BE! 
(115') kh.: 16 

november 2. hétfõ
18:00 AZ EMIGRÁNS-MIN-

DEN MÁSKÉPP VAN (108')
kh:12 

20:00 EGYRE TÁVOLABB
(105') kh:12  DVD

HHLLBB KKLLUUBB
Minden 2. szombaton 

18 órától
P’Art Mozi, Duna-korzó 18.

Következõ: október 31.

Program: 

Filmvetítés: KARÁCSONYI
LIDÉRCNYOMÁS – Tim

Burton rendezõ (A majmok
bolygója, Batman, Charlie és
a csokigyár) filmje megis-
mertet Halloween város
különleges világával. 

Beszélgetés: Más nemzetek-
kultúrák hogyan ünnepelnek

a mindenszentek napját
megelõzõ estén, 
Halloween-kor.

Részvétel:  15 felett

Belépõ: 500 Ft

A Szerd'Art Mûhely
elsõ kiállítása 

A 2008-ban alakult Szerd'Art Mûhely elsõdleges
célja az volt, hogy a kézügyességgel, kreativ-
itással rendelkezõ, tartalmas idõtöltésre vágyó
nem képzettek számára lehetõséget biztosít-
son a bennük rejlõ érzések, gondolatok, képek
kifejezésre, hogy jártasságot szerezzenek a
vizuális kultúra területén, alaposabb ismere-
tekre tegyenek szert a mûvészeti eszközökben,
technikákban, korokban. A mûhely nyitott, heti
egy alklalommal (szerdán) mûködik meghatáro-
zott tematika alapján. Vezeti Farkas Vera razj-
tanár, képzõmûvészet-terapeuta.

A mûhely tagjainak elsõ közös kiállítása október
25-én, vasárnap 17 órakor nyílik a ArtUnió
Kortárs Galériában (Bogdányi út. 64.) Meg-
nyitja Papp Dániel színmûvész, közremûködik
Vági Orsolya gordonkamûvész. Kiállítók: Kevey
Mária, Tóth Zsuzsanna, dr. Kamuti Ilona, Pékó
Éva, Wildner-Bajnóczi Zsófia és Wildner Sári,
Szabó Szilvia. A kiállítás megtekinthetõ novem-
ber 5-ig.

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

Gyerekeknek
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Október 31. szombat 
10-12 óra
JÁTSZÓHÁZ
Gyapjújátékok készítése
A belépés ingyenes

BÁBSZÍNHÁZ kakaóval
Október 24-én, szombaton 
10 órától a P'Art moziban

Hol lakik a varázslat?
Te tudod, hogy hol lakik a varázslat? 

Biztos vagyok benne, hogy tudod, csak néha elfeledkezel
róla…  S akkor bizony keresni kell… 

Icinke - Picinke tündér erõsen küzd, hogy a varázslat 
nyomára akadjon és milyen érdekes, hogy pont 

ez az igyekezet rejti el elõle.

Az elõadás alkotói: 
Bánky Eszter, Kovács Judit és Szalay Ildikó

Játssza: Bánky Eszter, Kovács Judit

Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft



Az idén alakult Hármas-
pálya Sportegyesület
master kajakosai szép

eredményekkel zárhatták az
idei szezont. Európa- és Világ-
kupa versenyeken is olyan
eredményeket értek el, amirõl
nem túlzott büszkeség néhány

szót ejteni. A lengyelországi
maratoni Európa-bajnokságon
a 21 km-es távon Péli Sándor
4. helyezést ért el, míg a
csehországi Racicében a sík-
vízi Világkupán Orosz Viktor a
dobogó legmagasabb fokára
állhatott a 200 m-es számban.

Ezzel nem értek véget a kiváló
eredmények, mert a 2000 m-
es távon a Péli Sándor - Orosz
Viktor párosítás harmadik
helyezést ért el a lengyel és
orosz egységek mögött.
Szintén nem elhanyagolható
ugyanennek a párosnak a 200
m-es bronzérme, mint aho-
gyan Péli Sándor egyéni har-
madik helye sem.
Ennek a versenysorozatnak
méltó zárására Portugáliában
került sor, ahol a Master Ma-
ratoni Világbajnokságot ren-
dezték meg. Ezen a nívós ver-
senyen Péli Sándor és dr. Csima
Ferenc páros 21 km-es távon
rajt-cél gyõzelmet aratott,
melynek során a maroknyi
szurkoló mellett a verseny
speaker is hangosan biztatta

õket a mikrofonján keresztül.
E sikeres egyesület megálmo-
dói, Figder András, dr. Nagy
Dániel, Zsoldos Miklós – szin-
tén régi kajakosok – és Péli
Sándor, aki egyben az egye-
sület elnöke és az edzõje is. 
Miért is íródott ez a cikk?
Elsõsorban szerettük volna tu-
datni, hogy városunkban olyan
sportolók vannak, akikre mél-
tán lehetünk büszkék. Másod-
sorban pedig azért, mert ezek-
ben a fiúkban van egy olyan
potenciál, amit lehet kama-
toztatni vagy lehet parlagon
hagyni. Minden, magára vala-
mit is adó civilizációban fon-
tosnak tartották az idõsek
tapasztalatát és bölcsességét,
amit igyekeztek átadni a fia-
talságnak. Ahogy akkoriban
tartották: „A fiatalságnál az
erõ, az idõseknél a tudás!“ 
Világbajnokaink kezében van
egy olyan szaktudás (edzésel-
mélet, versenytapasztalat, ha-
jópark), amit érdemes a fiatal
nemzedéknek átadni. Hiszen
csak a fiatal korosztály emel-
heti magasba a siker zászla-
ját, de ahhoz szükség van a
bölcs öregek tapasztalatára is. 
Valójában a cikket gondolat-
ébresztõnek szántam, egy olyan
lehetõség bemutatására, ami itt
hever elõttünk, a korzónkhoz
közel, a Duna-parton.

A Hármaspálya
Sportegyesület 

idei eredménylistája:

Maraton O.B. 
Gyõr, 05. 23-24.
K-1: Orosz Viktor 4., 
Figder András 5., Zsoldos Miklós
7.
K-2: Péli-Figder 4., Zsoldos-Orosz
6.

O.B. 
Sukoro, 07. 4-5.
K-1 2000 m: Orosz 
Viktor 4., Figder András 8., Zsoldos
Miklós 14.
K-2 2000 m: Péli-Figder 3.,
Zsoldos-Orosz 4.
K-1 200 m: Orosz Viktor 1., 
Péli Sándor 2., Zsoldos 
Miklós 4., Figder András 6.
K-2 200 m: Zsoldos-Orosz 2., Péli-
Figder 3.

Maraton E.B. 
Lengyelország, 07. 25-26.
K-1 21 km: Péli Sándor 4.

Világkupa
Csehország, 09. 5-6.
K-1 200 m: Orosz Viktor 1., Péli
Sándor 3., Zsoldos Miklós 7.
K-2 200 m: Péli-Orosz 3.
K-4 200 m: (Heincz-Urbán)-Péli-
(Pjatacsuk) 4.
K-1 2000 m: Péli Sándor 4., Orosz
Viktor 4., Zsoldos Miklós 14.
K-2 2000 m: Péli-Orosz 3.
Maraton V.B. 
Portugália, 09. 16-17.
K-2 21.km: Péli-(dr. Csima) 1.
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Szentendrei kajakosok nemzetközi vizeken
Mit jelent a masters kajakverseny?
Mester kajakossá csak 35 év felett válhat valaki. Olyan
sportolókra kell itt gondolni, akik nem törõdtek bele, hogy az
évek múlásával abba kellett hagyniuk a versenyzést. Ma-
gyarországon hat éve létezik master „öreg fiúk“ verseny, hála a
szövetség néhány jeles tagjának. Néhány példa, hogy mennyire
„öregek“ ezek a fiúk: a maratoni VB-én a 40 éves masterek egy
perccel maradtak el a junior (18 - 21 évesek) mezõnyétõl; illetve
olyan élversenyzõk vesznek rajta részt, akik frissen hagyták el a
válogatott keretét (tehát elõzõ évben még világbajnokságra,
olimpiára készültek).

A Szentendrei Kosárlabda SE
fiatal játékosai újabb verseny-
évad kezdetén állnak. A gaz-
dasági válság õket sem kerülte
el, a szponzorok nehéz hely-
zete miatt az idén lényegesen
kevesebb pénzbõl kell gazdál-
kodni, ezért az egyesület sze-
rényebb célokat tûzött ki maga
elé. A nemzetközi VIBA Liga
szereplés az idén nem lehetsé-
ges, a csapatok a Budapest
Bajnokságban indulnak, így
lényegesen kevesebb költ-
séggel kell számolni.
A tavalyi nemzetközi szereplés
eredménye az lett, hogy játé-
kosaink és edzõink is látha-
tóvá váltak a nemzetközi
kosárlabda porondon. Ennek
eredményeképpen a  csapat-
ból hárman is esélyt kaptak a
nemzetközi megmérettetésre.
Vezetõedzõnk Bogdan Karai-
cic, a dán elsõ osztályban
szereplõ Horsholm 79-ers
csapatánál kapott segédedzõi
megbízást. Tódor Kubura, aki
a Budapesti Szerb Gimnázium

tanulójaként kosarazott
Szentendrén, a nyáron próba-
játékra kapott meghívást az
Olimpia Ljubljana és Crvena
Zvezde Beograd utánpótlás
csapataihoz. Ezekbe a nagy-
nevû egyesületekbe még pró-
bajátékra sem könnyû be-
kerülni, Tódor derekasan helyt
állt, végül Belgrád egyik leg-
nagyobb utánpótlás-nevelõ
egyesületéhez tanácsolták, az
idéntõl Szerbiában játszik.
Kovács Áron az Amerikai Egye-
sült Államokban folytatja
kosárlabda karrierjét, Észak-
Karolinában egy magán gim-
názium európai játékosokból
öszszeállított csapatában ját-
szik sportösztöndíjasként.
A Szentendrei Kosárlabda SE
szakmai vezetését Borisz
Maljkovoc vette át. Az idén
négy csapattal neveztünk a
Budapest Bajnokságban. 
A nehézségek ellenére meg-
próbáljuk fenntartani a
játékosok fejlõdési ütemét és
lendületét.

A tavalyi sikerekhez méltóan,
az elsõ mérkõzésen biztos
gyõzelem született: Budapest
Felnõtt Férfi Bajnoksága.
Szeptember 26.
Szentendrei Kosárlabda SE –
Angyalföldi DSE 103:67

Dr. Kovács Ferenc 
a Szentendrei Kosárlabda SE

elnöke

Szentendrei kosarasokSzentendrei kosarasok


