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Ünnep a Városházán
Október 23-án, a Városháza dísztermében az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi
ünnepség keretében adták át a hagyományoknak
megfelelõen a városi kitüntetõ díjakat a helyi közügyek
valamely területén elért kimagasló teljesítmények elismeréseként.
Idén második alkalommal adták át a Szentendre 1956 emlékérmet, elsõ alkalommal pedig a „Szentendre Város Civil
Szervezete“ elnevezésû díjat a város életében aktívan
közremûködõ egyesületnek. A díjazott Páljános Ervin szobrászmûvész által készített emlékérmet vehette át, de oklevélben részesültek a jelölést kapott szervezetek is.
Ugyancsak az ünnepség keretében vehette át a „Talentum“
Szentendre Jövõjéért Ösztöndíjat két kiemelkedõen tehetséges,
közép-, illetve felsõfokú tanulmányait folytató fiatal.
FOLYTATÁS A 4-5. OLDALON

Puhl Márta

Szvorák Katalin

Nemes Tibor

Az október 23-i ünnepségen Szentendre Város Szolgálatáért díjat Puhl Márta
köztisztviselõ, a közmûvelõdési díjat Szvorák Katalin népdalénekes, a
közegészségügyi díjat Bölcsföldi Tiborné ápolási igazgató, a testnevelési és
sport díjat Nemes Tibor asztalitenisz edzõ, a város közbiztonságáért díjat Végi
Csaba tûzoltó százados vette át.

KULTÚRA
Összeállításunk
a 12-13. oldalon

Bölcsföldi Tiborné

Végi Csaba

arcok
A hétvégén elhunyt
szeretteinkre emlékezünk.
A halottak napján sokezer
látogató fordul meg
a temetõkben.
KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON
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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.

1%
A Péter-Pál Alapítvány (2000
Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky
u. 2., adószám: 19178037-113) a 2007. adóévi 1%-os
felajánlásokból 2 919 915 Ftot kapott. Az összeg az alapítvány céljainak megfelelõen
lett felhasználva az alábbiak
szerint:
• karitász támogatása
(rászoruló, szegény gyermekek nyári táboroztatása):
800 000 Ft
• szegények élelmezése:
800 000 Ft
• családos tábor támogatása
300 000 Ft
• Regnum Marianum
támogatása: 200 000 Ft
• Szent Cecília kórus
támogatása: 100 000 Ft
• Antióchia közösség
támogatása: 100 000 Ft
• a plébánia épületének
homlokzatfelújítása, festése:
619 915 Ft.
A felajánlásokat ezúton is
köszönjük.
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Meghívó
gazdálkodóknak

FELHÍVÁS!

Ezúton szeretnék minden
kedves gazdálkodót értesíteni
arról, hogy 2008. évben pályázatot nyújtottam be EMVA –
Fiatal mezõgazdasági tanulók
részére nyújtandó támogatási
jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén kapott
támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoztam létre. Ennek bemutatása
Diósjenõ 083/3 hrsz-en történik november 7-én, szombaton 11 órakor. A jövedelempótló támogatás és további
támogatási
lehetõségek
igénybevételével vállalom,
hogy életképes gazdaságot
mûködtetek, és 2011-re a gazdaságom mérete legalább
21,86 EUME lesz. Fõ tevékenységem: gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növények, olajos mag termesztése.

Felhívjuk a Szentendrén állandó lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok figyelmét,
hogy a választásokban közremûködõ Szavazatszámláló
Bizottságokba független, a
képviselõ-testület által megválasztott tagok jelentkezését várjuk, legkésõbb november 30-án, 17 óráig.
Részletes információkat Szûcs
Imrénénél az 503-348 vagy az
503-352-es telefonszámon
Maurerné Koncz Tímeánál lehet kérni.
Várjuk jelentkezésüket!

Dombóvári Ildikó
2000 Szentendre,
Dunakanyar krt. 50.

Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ, HVI vezetõ

ELMÛ
Az ELMÛ Ügyfélszolgálat
megváltozott nyitva tartása
Szentendrén
Hétfõ: 10.00-20.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00

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:
November 7-8.
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

Véradás
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a Pest Megyei
Könyvtárban november 18án, szerdán 10-18 óráig.
Kérünk mindenkit, vegyenek
részt véradó napunkon,
hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen a
pótolhatatlan, életet mentõ
vér.
A véradásra feltétlenül hozzák magukkal személyi igazolványukat és a TAJ-kártyát. Segítségét minden rászoruló nevében köszönjük!
Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete

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

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 Új Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft., 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
(Sztaravodai út).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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ÜLÉSTERMI HÍREK
A közlekedési kihágók ellen
Szorosabbra fûzte az együttmûködést a szentendrei önkormányzat és az Országos Rendõr-fõkapitányság a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések
szankcionálása terén. Az október 8-án elfogadott együttmûködési megállapodásban rögzítették az említett szabálysértések elkövetését igazoló képfelvételek készítésének,
továbbításának, fogadásának és elszámolásának részletes
feltételeit.
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Ismét látogatható
a Pozsarevacska templom
Tíz év után újra látogatható a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti Pozsarevacska (Michael Arkangyal) szerb ortodox templom. A
város legdélebbre fekvõ temploma a Pozsarevácból Szentendrére
menekült szerbek számára készült, az 1690-es évek körül épült
fatemplom helyén 1759-1763 között kõbõl épült újjá barokk
stílusban. Az ikonosztázt szerb zográfok (Georgije és Nedeljko)
festették 1742-ben a régi székesegyház részére. Nyitva: minden nap 12-tõl 16 óráig.

Óvodafelújítás
Az önkormányzat kiegészítette a szentendrei óvodák
felújításához rendelkezésre álló pályázati önerõ mértékét
maximum bruttó 10,1 millió Ft-tal a 2009. évi kötvénykibocsátásból származó forrás terhére.

A polgármester

naplója
Október 30. (péntek)
08.00 TÖOSZ Polgármester
Akadémia képzés
12.00 KMRFT ülés

Új tér Szentendrén
A képviselõk döntése értelmében a nõkre szabott város program keretében november elsejétõl a 2942/2. helyrajzi számú
közterületet Czóbel Béla feleségérõl Modok Mária térnek
nevezik, így Szentendre közterülete újabb elnevezéssel
gazdagodott.

Október 31. (szombat)

Belvárosi forgalmi rend

09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 A MûvészetMalom
igazgatójával egyeztetõ
megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
17.00 Városmarketingrõl
egyeztetés

08.00 TÖOSZ Polgármester
Akadémia képzés

November 3. (kedd)

November 30-ig kell elkészülnie a szentendrei belváros új
forgalmi rendjérõl szóló tervezetnek. A munkaanyagot a
FÖMTERV Mérnöki Tervezõ Zrt. készíti, és amennyiben túllépi a megadott határidõt, 660 ezer forintos kötbért kell
kifizetnie a város számára.

Megújuló homlokzat
Megújul a Szentendrei Kistérségi Ipartestület Bercsényi utca
3. szám alatti székházának homlokzata, a kivitelezés már el
is kezdõdött. A munkálatok várhatóan október 29-ig tartanak majd.

Egyelõre nincs laptop
Egy tavalyi tervezet szerint a környezettudatos városüzemeltetés érdekében a képviselõk laptopot kaptak volna
használatra, hogy megtakarítsák a rengeteg nyomtatást és
papírköltséget. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, az októberi ülésen úgy döntöttek, a 2010-es költségvetés tervezésekor újra átgondolják a tervet, amely legkorábban 2011-ben válhat valóra.

Burkolatjavítások Pannónián
Megindult a közbeszerzési eljárás a Pannónia-telep egyes
utcáinak burkolatjavítási munkái érdekében. A programban
a Liliom utca és az Irányi Dániel utca teljes felülete, valamint
a Rózsa utcának az Irányi Dániel utca és a Kõzúzó utca közé
esõ szakasza kerül jobb állapotba.

Településõrség Szentendrén?
Szentendre városa úgy döntött, támogatja a településõrség
kialakítását. Az új közrendvédelmi rendszer kialakítása
érdekében nyolcfõs településõrség felállítására irányuló
pályázaton indul.

Játszótér-hasznosítás
A jövõ évi költségvetés tervezésekor döntenek majd az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 2066 m2 alapterületû Katona József utcai játszótér hasznosításáról. A
költségvetés elfogadásáig a Városüzemeltetési, Környezetés Mûemlékvédelmi Bizottság elnökének, a Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökének a Pénzügyi,
Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnökének, a terület képviselõjének, a lakók és a Waldorf Óvoda
képviselõjének részvételével egyeztetésre kerül sor, hogy
megtalálják a területhasznosítás optimális formáját. B. T.

Halottak napja
a köztemetõben
Hétvégén halottak napja lesz, ezzel kapcsolatban
szeretném a látogatók figyelmét néhány dologra felhívni.
• Október 31-én és november 1-jén, szombaton és vasárnap
gyalogosan korlátlanul látogatható a temetõ. A nagykapu
zárva lesz, gépjármûvek csak rendkívüli esetben hajthatnak
be a balesetek elkerülése érdekében.
• A temetõiroda szombaton és vasárnap ügyeletet tart, itt
lehet érdeklõdni a lejárt sírhelyekkel és egyéb kérdésekkel
kapcsolatban. Nyilvántartásunk szerint nagyon sok sírhely
lejárt, és mivel a temetõ betelt, némi türelmi idõ után ezeket
kénytelenek vagyunk igénybe venni.
• A mozgássérülteknek új rámpát építettünk, ez a parkoló
felõli bejáraton vehetõ igénybe.
• A ravatalozó háta mögött mobil vécéket helyeztünk ki.
• A sírhelyeken elhelyezett gyertyák, mécsesek fokozott
tûzveszélyt jelentenek, ezért ne tegyék száraz virágok, koszorúk közelébe!
• Az ünnepek alatt szünetel a szemétszállítás, ezért ha a
kihelyezett rácsos tartók megtelnek, a nagy konténerek
mellé helyezzék a sírokról leszedett növényeket.
• Tapasztalataink szerint ebben az idõszakban megjelennek
különbözõ „vámszedõk“ is a temetõben, akik sírfelújítást,
sírrendbetételt vállalnak. Soha ne adjanak elõleget ezekben
az esetekben, és célszerû telephellyel rendelkezõ sírköveseket megbízni az ilyen jellegû munkákkal.
Havass Imre
a köztemetõ vezetõje

November 4. (szerda)
10.00 A Honvédelmi
Minisztériummal
egyeztetés
11.00 Családsegítõ segélyvonalról egyeztetés
15.00 A Füzespark ÖKOprogram keretében felújított épületrészének
átadása
16.00 A Pannónia Óvoda
felújított épületének
átadása

November 5.
(csütörtök)
09.00 Álláspályázók
meghallgatása
14.00 Pro Szentendre
Tulajdonosi Bizottsági ülés
17.00 Krizbai Sándor és
vendégei kiállításának
megnyitója a
Polgármesteri Galérián
18.00 Elõadás a
Szentendrei Szalonban
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Átadták az idei díjakat a Városházán
Talentum Szentendre
Jövõjéért Ösztöndíj
Szentendre önkormányzata
2007-ben alapította a díjat a
kiemelkedõen tehetséges fiatalok közép- és felsõfokú tanulmányainak
támogatására,
akiktõl azt várják, hogy tanulmányaik befejezése után le-

Kassai Gyöngyi

hetõség szerint térjenek
vissza Szentendrére, és itt
kamatoztassák tudásukat. Az

Andorka Péter

ösztöndíjra szentendrei lakhelyû, kiváló tanulmányi eredményeket elérõ diákok pályázhattak. A kiírásra sok értékes pályamunka érkezett,
ezért nehéz feladat volt az
ösztöndíjra leginkább érdemes személyek kiválasztása,
mivel évente kategóriánként
csak egy diák kaphat támogatást.
2009-ben az ösztöndíjat a
középiskolás kategóriában
Kassai Gyöngyi, a Szentendrei
Református Gimnázium 11.
osztályos tanulója, a felsõfokú
tanulmányokat folytató pályázók közül pedig Andorka
Péter Máté, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem 3. évfolyamos klasszikus zeneszerzést tanuló hallgatója
nyerte el.

Szentendre Város Civil
Szervezete Díj

a Szentendre Izbégi Baráti
Kör Egyesület Izbég városrészének mûvészeti, történelmi értékeinek, hagyományainak megóvásában, azok
felelevenítésében végzett kimagasló tevékenységükért;

Gallai Kristóf

Musza Györgyi

2009-ben a Szentendre Civil
Szervezete díjat a Szeresd
Szentendrét Egyesület vehette át. Az egyesület a díjat
a „városi séták“, az aktív és
kreatív programok megvalósításáért, a városszépítésben mutatott jó példáért, a
várostudat
elmélyítéséért
folytatott törekvéséért kapta.

a Tizenegylet Ifjúsági Egyesület az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére
szervezett oktatási és kulturális programjaikért, tanácsadó és prevenciós szolgáltatásukért;

Oklevelet vehetett át:
Szentendre képviselõ-testülete 2009 elején alapította a
„Szentendre Város Civil Szervezete“ elnevezésû díjat,
amely azon közösségeknek
adományozható,
amelyek
aktív résztvevõi a város civil
életének, kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a
közös gondolkodást, véleményükkel elõsegítik az innováció, a kulturális- és sportélet
színvonalának emelését, a hagyományok ápolását. A díjazott Páljános Ervin szobrászmûvész által készített
emlékérmet vehetett át, de
oklevélben részesültek a
jelölést kapott szervezetek is.

Dr. Pázmány Annamária

a Rotary Klub Szentendre
több mint egy évtizedes jótékonysági tevékenységéért,
mellyel a város különbözõ
területén segítették a mozgássérültek közlekedését, a
vakok és gyengén látók tájékozódását, a hajléktalanok
ellátását;
Koncz János

a Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub több évtizede végzett
aktív közösségi tevékenységükért;

Kovácsné Marika
Gerõcs Katalin

a Szentendrei Római Katolikus Karitász Szolgálat
önfeláldozó munkájáért, amelyet már több évtizede végez
a városban élõ, elesett polgárok megsegítésére;

Maholányi Pál

az Egészséges Városért Közalapítvány több mint egy
évtizedes prevenciós munkájukért, egészségvédelmi programok szervezéséért.
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Szentendre 1956-os
Emlékérem

Szentendre Város
Szolgálatáért Díj

Szentendre Város
Közmûvelõdési Díj

Szentendre Város
Közegészségügyi Díj

Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj

SZADECZKY FERENC

PUHL MÁRTA

SZVORÁK KATALIN

BÖLCSFÖLDI TIBORNÉ

NEMES TIBOR

1955-ben vonult be katonának a rétsági Páncélos Tiszthelyettes Kiképzõ Ezredhez
harckocsizónak. Október 29én a Forradalmi Katonatanácstól három társával azt a
megbizatást kapta, hogy az
ÁVH-sok elõl Mindszenty
bíborost Felsõpeténybõl az
ezredhez szállítsák. A szállító
konvojt kísérõharckocsi parancsnok-helyettese
Szadeczky Ferenc tizedes lett.
(Máté György: 1956 Szentendrén címû könyve alapján)

1974-1995-ig, majd 2004-tõl
dolgozik a Szentendrei Polgármesteri Hivatalnál, jelenleg a Közgazdasági és Vagyoniroda vezetõje. Hivatástudata, kiváló szakmai felkészültsége magas színvonalú. A köztudottan nehéz
körülmények között mûködõ
önkormányzati helyzetben is
igyekszik munkájával minél
több segítséget nyújtani
vezetõinek. A munkája minden esetben precíz, megbízható.

1996 óta a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanszékvezetõ népdaltanára. Kiváló elõadómûvész és pedagógus: tanítványai rendszeresen nyerik
a megyei és országos énekversenyeket. Állandó fellépõje a városi ünnepségeknek,
jótékonysági rendezvényeknek. Több CD lemezét is
kiadták, népdalénekesi pályáját pedig már több díjjal is
jutalmazták, pl. a Népmûvészet ifjú mestere, Liszt-díj.

A SZEI ápolásigazgatója már
40 éve tevékenykedik a közszférában, 1970. júliusától
dolgozik a rendelõintézetben.
1989-tõl vezetõ asszisztens,
majd az intézet ápolási igazgatója. Munkáját fáradhatatlanul végzi: õ nyitja a rendelõt
és általában õ az utolsó, aki
hazamegy. Hivatását szeretõ,
tisztelõ emberként példakép
az intézmény szakdolgozói
számára.

Évtizedeken keresztül jelentõs
sporttevékenységet folytatott
városunkban: versenyzõként a
labdarúgó és az asztalitenisz
sportágakban ért el jelentõs
eredményeket, az aktív sportolás befejezése után edzõként vezette a Papírgyár labdarúgó csapatát és az asztalitenisz szakosztályt. 1981-tõl
a város Petõfi Sportegyesületében vezette az asztalitenisz szakosztályt. Eredményes munkájával NB II-be juttatta elõbb a nõi, majd a férficsapatot is.

Dr. Dietz Ferenc:
Október 23-i ünnepi köszöntõ (részlet)

Szentendre Város
Tisztes Iparosa Díjra

Szentendre Város
Közbiztonságáért díj

GYÖNGYÖSI LÁSZLÓ

VÉGI CSABA

A Jap-ker Kft. tulajdonosa,
ügyvezetõje 1989-ben kezdte
vállakozását autóalkatrész-kereskedéssel. 1994-ben a vállalkozás kifejlesztett egy számítógépes rendszert, mely
egyedülálló az országban: kétmillió fajta alkatrészt ismer
1980-tól a napjainkig gyártott
modellekhez. Tagja a Szentendrei Kistérségi Ipartestületnek, 2006-2008 között vezetõségi tag volt. Számos szentendrei közmûvelõdési rendezvény és mentorprogram
szponzora.
(A kitüntetõ díjhoz járó pénzjutalmat Gyöngyösi László felajánlotta a Szentendrei Polgárõrség támogatására.)

1996 óta a Szentendre Város
Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltósága állományának
tagja, 2007 júliusától megbízott osztályvezetõ. Magas
színtû szakmai ismeretekkel
rendelkezik, a helyi ifjúsági
tûzoltóképzés elindítójaként
tudását és tapasztalatait folyamatosan adja át a kistérségben élõ fiatalok számára.
Alapító tagja Szentendre Város Önkéntes Tûzoltó egyesületének. A szolgálati feladatok eredményes ellátásáért
már többször részesült dicséretben. 2008-ban léptették elõ tûzoltó századossá.

(–) Mérföldkövet léptek át akkor elõdeink. Magyarország két nap alatt átlépett a jövõbe, s
magával vitte egész Európát. Egy nép, amely nyíltan fellázadt az önkény ellen, s az addig
legyõzhetetlennek hitt Szovjetunió a kis magyar néptõl olyan sebet kapott, mely hosszú
távon halálosnak bizonyult, hiszen a birodalom elnyomott népei is öntudatra ébredtek.
Fel kell tennünk a kérdést, ha komolyan ünnepelni akarunk: Miért fontos nekünk ez a
megemlékezés? Mit üzen manapság '56? A méltó megünneplésnek nagy a tétje: õszintén
emlékezni és emlékeztetni, tükröt tartani és tükörbe nézni fiatalnak, idõsnek, politikusnak
és civilnek, idegenbe szakadtnak és az itthon maradottaknak. Végiggondolni, hova jutottunk azóta, hol állunk jelenleg. Mert a méltó ünneplésnek súlya és hatása van dolgaink mindennapi alakítására is. Ezért van szükség a megemlékezésekre.
Mert mit is tapasztalunk manapság? A világméretû gazdasági és pénzügyi válság
következményeként költségvetési szigorítások, állami megvonások, általános eladósodás,
ugyanakkor több milliós állami végkielégítési-botrány a BKV-nél, vasutassztrájk, a H1N1
vírus ellni oltás körül kialakult hisztéria, mindezek megnehezítik és kiábrándultabbá teszik
mindennapi életünket. Látjuk és érezzük: rossz irányba mennek a dolgok. Napról napra
nehezebb az életünk. Egy kiutat látok: az összefogásét, egymás segítését. Meg kell értenünk,
hogy csakis közösen, együtt gondolkodva lehetünk úrrá a bajokon. Az erõs közösségek, a
hagyományokat megõrzõ és ápoló emberek többé-kevésbé megvédhetik magukat ezekkel a
súlyos folyamatokkal szemben. S most az összefogás nem jelszó, hanem sürgetõ realitás és
kötelezettség: a jövõnk és gyermekeink jövõje múlik rajta. Ezt az összefogást igyekszünk itt
a városban is elõsegíteni lokálpatrióta- és civil programunkkal is. (...)
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Lapszemle
október 3-16.
„Mi még a kerékcserét is
nõiesen csináljuk“
A katonai tereprali csapat mellett egy
új csapat is elindul a 2010-es BudapestBamako Ralin: a Miss Hungary Tuareg
Rally Team. A felkészítésre szeptember
9-én került sor Szentendrén.
HONVÉDELEM.HU OKTÓBER 13.

Szigetmonostor küzd
A Nemzeti Közlekedési Hatóság ezúttal három évre meghosszabbította a
Megyeri híd ideiglenes használatbavételi engedélyét. Az építési
engedély elleni perét a falu elvesztette,
a tavalyi használatbavételi engedély
elleni keresetének még az elsõ tárgyalása sincs kitûzve. A kistelepülés
még nem döntött, vállalja-e ismét a
fellebbezés több mint 2 millió forintos
eljárási díját. A napokban az önkormányzat pert indította magyar állam
ellen a kishíd hiányából származó, évi
250 millió forintra taksált veszteség
megtérítéséért.
HVG OKTÓBER 10.

Múzeumok õszi fesztiválja a
BKV-nál is
Közös rajzolással, játékos múzeumpedagógiai foglalkozással és sok érdekességgel várta a Budapesti Közlekedési Vállalat szentendrei és Deák téri
múzeuma a gyerekeket és az idõsebbeket a Múzeumok õszi fesztiválja
keretein belül.
KULTÚRA.HU OKTÓBER 10.; KISALFÖLD OKTÓBER 8.

A nap megszentelése lemezbemutató Szentendrén
Losonc, Kassa, Vác és Budapest után
Szentendrén is bemutatta legújabb
lemezét Szvorák Katalin október 16án a Péter-Pál templomban. A jótékonysági koncertet a szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Levente
Alapítványa javára szervezték.
MAGYAR KURÍR.HU OKTÓBER 9.

A festészet napja
Több mint kétszáz alkotó mintegy ezer
mûvét mutatják be a magyar festészet
napjához kapcsolódó programsorozatban. A kiállítások közül a szervezõk
kiemelték a Szentendrén nyíló „1000
éves Szentendre, a Festõk városa“ címû
tárlatot, amelynek érdekessége, hogy
elõször állítanak ki közösen az idén
nyolcvan éves régi és a negyvenéves
Új Mûvésztelep alkotói.
MTI, KULTÚRA.HU OKTÓBER 8.

Az okker pötty rejtélye A Magyar Festészet Napja
A kortárs mûvészet kiváltságos pillanatait kínálja a Magyar Festészet
Napja körüli ünnep. Tizenegy nap
kínálatában Kossuth- és életmûdíjas
mesterek – többek között Bráda Tibor,

Deim Pál, Fehér László és Konok Tamás
–, illetve fiatal díjvárományosok mûveivel találkozhatunk. A rendezvénynek részét képezi az 1000 éves
Szentendre, a Festõk Városa címmel a
két mûvésztelep „alkalmi“ munkái is,
melyet Szentendrén, a Régi mûvésztelepi Galériában lehet megtekinteni.
NÉPSZABADSÁG, NÉPSZABADSÁG ONLINE OKTÓBER 16.

Jackóért az égbe kell repülni
Fél futballpályányi festménnyel állított emléket Michael Jacksonnak
Ábrahám Péter festõmûvész. A gigantikus portré mindössze egy napig
csodálható meg a levegõbõl, Szentendrén.
BORSONLINE.HU OKTÓBER 9.

Retrómetró a túlsó végen
A BKV szentendrei múzeumában megtekinthetõ az elsõ, máig megmaradt
magyar gyártmányú metrókocsi.
NÉPSZABADSÁG, NÉPSZABADSÁG ONLINE
OKTÓBER 7.

Térfigyelõ rendszer vigyázna
a szentendrei kistérségre
Közös térfigyelõ rendszer mûködtetését tervezik a szentendrei kistérség
települései. Az ötlet megvalósítását
könnyíti, hogy Budakalász polgármesterének felajánlása alapján a városban már mûködõ rendszer diszpécserközpontjára csatlakozhatnának rá a
többiek. Mivel Szentendrén már hozzáláttak egy saját térfigyelõ hálózat
megvalósításához, elképzelhetõ, hogy
a kistérségi települések egy része oda,
másik része a budakalászi rendszerhez
kapcsolódik majd.
MTI, MAGYAR NEMZET ONLINE OKTÓBER 7.

Virtuális akadálymentesítés
a hivatalban
Az önkormányzatok fizikai átépítése
mellett a lakosság otthonai és a hivatal
közötti utat virtuálisan is akadálymentesítik. A szentendrei kistérségben idén kialakított e-önkormányzati
rendszer segítségével a kistérség
összes településén használhatóvá válik
az e-ügyintézés néhány modulja, melyeknek a körét folyamatosan bõvítik.
WEBORVOS.HU OKTÓBER 7.

Kampány a menhelyen élõ
kutyákért
A Pedigree Örökbefogadási Program
kampányának köszönhetõen szeptember végéig 1300 kutyát fogadtak
örökbe, de a programnak köszönhetõen
a más módon történõ örökbefogadások száma is növekedett. A cikk írója
például az állatorvosok körében is elismert Szentendrei Árvácska Állatvédõ
Egyesülettõl fogadott örökbe egy
kiskutyát. Az Árvácskának saját, jól
mûködõ gazdi keresõje és örökbefogadást követõ szisztémája van.
HETI VÁLASZ ONLINE OKTÓBER 7.
Összeállította: Dobos Ágnes
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Halálos száguldás Leányfalun
któber 23-án, a hajnali órákban
egy VW Golf száguldott Szentendre felõl Tahitótfalu felé,
amikor Leányfalun, a Móricz Zsigmond
úton egy enyhe jobbos kanyarban az
autó megcsúszott és keresztbefordulva az úton egy beton villanyoszlopnak
csapódott. Az ütközés következtében a
jármû kettészakadt, és a villanyoszlopot is kettétörte.
A gépkocsit vezetõ 22 éves fiatalember a helyszínen életét vesztette, utasa
súlyos sérülésekkel került kórházba. Az
elhunyt férfit, aki az oszlop és a
karosszéria közé szorult, a szentendrei
tûzoltók szabadították ki. Amint Benke
Donát tûzoltó fõtörzsõrmestertõl, a
Szentendrei Önkormányzati Hivatásos
Tûzoltóság szóvivõjétõl megtudtuk, a
mûszaki mentés a reggeli órákig tartott.
-t-

O

Sárban-fagyban, biztonságban
Hosszú távú baleset-megelõzési programot indított idén a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága. A kezdeményezéshez, amelynek egyik látványos eseményét Szentendre
térségében tartották, már számos ismert személyiség is csatlakozott.
z õszi-téli idõszak a közlekedõk részérõl is tudatos felkészülést igényel,
hiszen megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez minden
közlekedõnek, így a gyalogosoknak és a jármûvezetõknek is alkalmazkodniuk kell. Esõben könnyebben megcsúsznak a kerekek, megnõ a féktávolság, a
jeges-havas úton romlik a jármûvek menetstabilitása.
Az idõjárás ebben az évben szinte egyik pillanatról a másikra fordult nyárból
télbe. Sajnos a hétvégi baleseti statisztikák is alátámasztják, mennyire fontos az
autóvezetõk figyelmét felhívni az õszi-téli közlekedéssel kapcsolatos veszélyekre. A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság „Sárban-hóban, biztonságban“ elnevezésû programjának célja, hogy ismert személyiségek és a média bevonásával
hívja fel az autósok figyelmét a téli közlekedéssel kapcsolatos felkészülésre.
Október 16-án Szentendrérõl indulva, a vadregényes Visegrádra érkezve egy jó
hangulatú autós program keretében közlekedési rendõrökbõl, rendõri vezetõkbõl, taxisokból, szóvivõkbõl, ismert személyiségekbõl álló háromfõs csapatok
mérték össze elméleti és vezetéstechnikai ismereteiket egy izgalmas, játékos
túra során. A régióban élõ több ismert személyiség is elfogadta a meghívást, és
versenyzõként részt vett a programban. Többek között Csepregi Éva elõadómûvész,
Novodomszky Éva televíziós mûsorvezetõ, Szabó Nikolett gerelyhajító olimpikon,
Szujó Zoltán sportriporter, mûsorvezetõ, Czollner Gyula televíziós szakkomentátor, valamint Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó mérette meg
magát, de versenybe szállt többek között a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje, valamint az APEH, a VPOP és az Országos Katasztrófavédelem szóvivõi
is.
- bt -

A

Felborult az autó
Október 17-én szombaton, nem sokkal éjfél után Tahitótfalu belterületén, Visegrád
felõl érkezõ, a kocsisort elõzõ Mitsubishi Lancer személygépkocsi eddig ismeretlen
okból az út melletti vízelvezetõ árokba sodródott, majd felborult, és kb 15 métert
repülve a tetején megállt. Az autó vezetõje nem, de a két utasa súlyosan megsérült,
õket a mentõk kórházba szállították. A
helyszínelés idejére a 11-es utat mindkét
irányban lezárták. A mûszaki mentést a
szentendrei tûzoltók végezték.
Fotó/szöveg: Weszelits András helyettes
szóvivõ Szentendre Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága, T. 06-20-227-6343,
06-20-665-3701, weszelits@tuzendre.hu
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Enyhe télért szurkolhatnak a távfûtõk
Novemberre ígérik az újabb csökkentési tervet
Ahogy a múlt héten megírtuk, jelentõsen csökkent Szentendrén a távhõ hõdíja, s ez havi több ezer forintos
megtakarítást jelent a lakótelepieknek. A városvezetés, a Városi Szolgáltató Zrt. és a Püspökmajor
Lakótelepiek Baráti Körének együttmûködésében született döntés hátterérõl ezúttal Szebeni Lajos, a Baráti
Kör elnöke és Horváth Gyõzõ alelnök beszélt olvasóinknak.
– Idõrõl idõre hallat magáról a Püspökmajor Lakótelepiek Baráti Köre,
de valójában keveset tudunk a szervezetrõl. Régi vagy új ez a formáció?
Horváth Gyõzõ: – A szervezet egyszerre
régi és új, hiszen egy hosszabb szünet
után 2008. március 26-án alakult újjá,
hogy az érdekvédelem ismét hatékonyan
tudjon mûködni a lakótelepen. Szebeni
Lajos elnök úr megválasztása nem volt
véletlen, hiszen õ a korábban hasonló
néven mûködõ szervezetben szoros
együttmûködést tanúsított Tóth Istvánnal, a Baráti Kör akkori vezetõjével a
fûtéssel és a mûszaki kérdésekkel kapcsolatban. A mai kor hihetetlenül gyors
és pillanatonként változó körülményei
között nagy szükség van ilyen emberekre, akik naprakészek az említett kérdésekben. Az érdekvédelmi szervezet a
lakótelepiek fûtési ügyein kívül egyébként szociális és sportkérdésekben is

bármilyen panaszt szívesen fogad és
kezel minden hónap elsõ keddjén délután 15 órától a Barcsay iskolában.
– Milyen régóta dolgoztak a hõdíjcsökkentõ terveken?
Horváth Gyõzõ: – Évekre nyúlnak vissza a
terv elõkészületei. A távhõdíj csökkentésérõl szóló javaslat október 8-i képviselõ-testületi elfogadása csak a végeredménye ennek a hosszú idõszaknak.
2006 óta küzdöttünk azért, hogy csökkentsük a lakosság terheit, amelyek
fõleg az egy jövedelembõl, illetve a szociális juttatásokból élõ családokat érintik érzékenyen. A Baráti Kör két körben
tárgyalta meg a Horváth József vezérigazgató által benyújtott hõdíj-kalkulációt. Az októberi testületi ülésen
kértem, hogy a vezérigazgató terjessze
be a novemberi ülésre az alapdíj-csökkentésrõl szóló javaslatot is, hogy tovább csökkenhessen a távfûtésért fizetendõ összeg.

– Valóban jelentkezik majd a több
mint húszszázalékos csökkenés a
számlákon, vagy átlagszámról van
szó?
Szebeni Lajos: – A végszámlán jelentkezõ összeg nem fog ténylegesen
20,6%-kal zsugorodni, hanem átlagosan 13-15%-os lesz a csökkenés. Ez
attól függ, ki mennyi gázártámogatást
kap az államtól. A kapható legkisebb
támogatás 1150 forint, a legnagyobb
jelenleg 2500. Tudni kell, hogy a
csökkentés a távhõ hõdíjára vonatkozik, a vízdíj, a csatornadíj, valamint
a távhõ alapdíja nem változott. Azt is
érdemes figyelembe venni, hogy a megtakarításról szóló számításokban a
szakértõk azt vették alapul, hogy idén
a tavalyival azonosak lesznek a hõmérsékleti viszonyok. Akár egy kicsi
eltérés is befolyásolhatja az elõre
kiszámolt körülbelül húsz százalékos
hõdíjcsökkenést, de az bizonyos, hogy

összességében kevesebb lesz a számla, mint eddig volt.
– Milyen változásokra számíthatnak
még a lakók fûtés-ügyben?
Szebeni Lajos: – A távhõrõl szóló egyeztetést, amely köztünk és a VSZ Zrt.
között zajlott, nagyban megkönnyítette és egyértelmû irányba terelte az
általuk megkötött új gázszerzõdés. A
kormány által bejelentett gázárcsökkentés tényleges gázdíj csökkentést nem jelentett, az a gáznagykereskedõ bevételhiány kompenzációjának csökkenését jelentette. Fontos ugyanakkor, hogy a hõdíj árának
alakulása nagyon erõsen függ az olaj,
valamint ennek függvényében a gáz
világpiaci árától, és a forint-dollár
árfolyamváltozástól is. A lakosságnak
sajnos el kell fogadnia, hogy ez a késõbbiekben is így lesz. Az alapdíj csökkentése érdekében, ahogy Horváth Gyõzõ
is említette, még folynak a tárgyalások. Kormányzati szinten tervbe vették még a távhõ áfacsökkentését,
amely 18-ról 5%-ra vinné le ennek a
tételnek az általános forgalmi adóját.
Ez utóbbi azonban nem a városvezetéstõl és a helyi szolgáltatótól függ,
hanem a kormánytól, így biztosat
egyelõre nem is lehet mondani róla.
Bokor Tamás
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Általános jelenség, hogy a jóléti államokban megnõtt az emberek szabadideje, amit média (TV, újság, internet,
stb.) használatával és szórakozással
töltenek el. A közéletben tájékozott,
rendszeresen választó polgárok aránya
lecsökkent. A bulvárközönséget a politika marketing módszerekkel, leegyszerûsített üzenetek célba juttatásá-

összefüggõ gazdasági korrupció lassan
megközelíti a banánköztársaságok
szintjét. Már nem az elsõ kormány bukik
bele a korrupcióba. Ha ezen nem sikerül változtatni, a köztársaság összeomlik. A médiahatalom Magyarországon az evolúciós rendszerváltozás
következtében a legutóbbi évekig túlnyomó többségében baloldali volt, s a

val próbálja elérni és választásra bírni.
Ez egyrészt jóval többe kerül, mint
amennyit közpénzbõl meg lehet finanszírozni, ezért a pártok és politikusok
kisebb-nagyobb gazdasági érdekcsoportok befolyása alá kerülnek. Másfelõl
a média tulajdonosai, szerkesztõi és
megmondó emberei átvették a politikusoktól a véleményformáló szerepet, s noha nem választják õket és
nem is viselnek felelõsséget a tevékenységükért, mára a törvényhozó,
végrehajtó és a bírói hatalom mellett
új hatalmi ágat képeznek.
Nálunk a bulvárfogyasztó választók
aránya nagyobb, mint Nyugaton, s az
állami és önkormányzati funkciókkal

balliberális véleményformálás máig
jelentõs többséggel bír.
Az elöregedõ nyugati demokráciák
általános problémája, hogy a politika
egyre inkább az inaktív választói
rétegek érdekeihez kénytelen igazodni. Magyarországon már több választást eldöntöttek a nyugdíjasok a
baloldal javára. 2002-ben számos aktív
korú jobboldali választó hasztalan
gyõzködte nyugdíjas szüleit, hogy 19
ezer forintért ne adják el az õ és gyermekei jövõjét. Ráadásul aprópénzért,
s némi ételért-italért meg lehetett
venni a nyomorban, munka nélkül
tengõdõ cigányság egy részének voksait, amelyet napjainkban már etnikai

ellentétek szításával próbálnak megfelelõ irányba terelni.
A magyar alkotmányos intézményrendszer sajátos problémája, hogy a köztársasági elnök gyengesége és a miniszterelnök túlereje miatt nincs jogi
lehetõség a lefagyott politikai helyzetek feloldására, illetve az, hogy az
érvelõ szakmai viták teljesen kiszorultak a marketing-politizálás által uralt
sajtóból és parlamentbõl. Másfelõl
sajátos magyar történelmi hagyomány,
hogy a szembenálló értékrendek és
politikai erõk egymás kiszorítására és
felszámolására törekednek. A címkézõ,
vádaskodó, egymást lejárató, tönkretevõ, lövészárkokat ásó és abba mindenkit belekényszerítõ politikai kultúra (vagy inkább kulturálatlanság) a
rendszerváltozás elsõ lépéseitõl bennünk volt, s megakadályozta, hogy az
egymást váltó kormányok intézkedései egymásra épüljenek és politikailag
semleges államhivatali rendszer jöjjön
létre. Napjainkban pedig lehetetlenné
teszi, hogy a politikai erõk között
idõleges és határolt együttmûködés
jöjjön létre a gazdasági válság kezelésére és a köztársasági intézményrendszer megújítására.
A demokratikus intézmények kiegyensúlyozása érdekében nálunk is alkalmazhatók lennének olyan máshol
bevált megoldások, mint a választott
középerõs köztársasági elnök, a szakmai érdekképviseleteknek is helyet adó
kétkamarás parlament, vagy az árnyékkormány. A nyugdíjas társadalom
túlzott érdekérvényesítésének visszafogására és az alacsony iskolázottságú
választókkal való manipulációk megszüntetésére ugyancsak alkalmas a
kétkamarás parlament, amelyben korlátozható lenne a szerepük a végrehajtó hatalom megválasztásában, de
erõsíthetõ a képviseletük a törvényhozásban. Új megoldásokat kellene
keresni a média politikai befolyásának
ellenõrzésére, a kampányfinanszírozás
szabályozására és a gazdasági-politikai
képzés elmélyítésére a közoktatásban.
A rendszerváltozás utáni elsõ köztársaság bukásra áll. Megrendült az emberek bizalma a demokráciában, a politikusokban, az államban és a nemzeti
összefogásban. A jövõ azé, aki létrehozza a második köztársaságot, és
helyreállítja a társadalom bizalmát a
saját intézményeiben.
Teveli

Az új világrend

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, okokozat 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.

A köztársaság válsága
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és kultúrák nyomait
keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira
bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést
nyerünk a valaha Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
2002-ben a gyõztes miniszterelnök
„jóléti rendszerváltást“ ígért a választóknak, s az önkormányzati választások megnyerése érdekében hozzá
is kezdett, lejtõre téve az állami költségvetést, és lenullázva saját mozgásterét. A kormányzása ezzel véget is
ért, a következõ két évet a magyar nyelv
gyakorlásával töltötte. 2006-ban a frissen megválasztott miniszterelnök azzal
sokkolta politikustársait, hogy keresetlen szavakkal a képükbe vágta: az
elõzõ ciklusban rosszul kormányoztak,
de neki köszönhetõen hazugságokkal
és manipulációval mégis megtartották
a hatalmat. Ezért ha élvezni akarják az
ezzel járó elõnyöket, támogatniuk kell
a választási ígéreteivel ellentétes
„reformjait“. Rövid reformdiktatúrát
követõen, amelyben a társadalom a
hatalmat gyakorlók üzleti érdekeit
vélte látni, õ is felhagyott a kormányzással, de megbuktatni nem lehetett.
A parlamenti többség - külsõ kényszer
hatására – akkor szánta rá magát az
újabb kormányfõ-váltásra, amikor
Magyarország már az államcsõd küszöbére került.
A rendszerváltozást a demokrácia eredendõ fölénye jegyében hajtottuk
végre. Azt hittük, elég lesz bevezetni
a szabad választás, parlamentarizmus
és többpártrendszer intézményrendszerét, s a politikai verseny és váltógazdaság garantálja, hogy az ország
vezetõi nem hoznak többé ostoba, egyoldalú és idegen érdekeknek kedvezõ
döntéseket. Pedig ha elmélyedünk a
demokratikus társadalmak történelmében, azt láthatjuk, hogy rendszeresek a válságok és konfliktusok, s
idõnként átszabják az alkotmányos
intézményeiket ezek feloldása érdekében. Tartósan olyan országokban
mûködik jól a köztársaság, ahol a
demokráciának létezik mindenki által
tiszteletben tartott erkölcse, kultúrája
és hagyománya, s ahol a választók
többsége többre tartja az érvelõ beszédmódot a ígérgetõ politizálásnál.
Magyarország az elmúlt hét évben
választói döntések és vezetõi alkalmatlanság következtében hét év alatt
rosszabb gazdasági és mentális állapotba került, mint amelyben a rendszerváltozás elõtt volt. A hazai demokratikus intézményrendszer mûködését a modern demokráciákat is
kihívás elé állító globális, illetve a magyar alkotmányból és történelmi hagyományainkból eredõ sajátos problémák nehezítik.

A Dunaparti Mûvelõdési Házban
hét elõadásból álló sorozat indul
Az új világrend címmel minden
hónap utolsó péntekjén, 18 órakor.
Minden anyagrész vélelmezi az
elõtte elhangzott elõadások
anyagának ismeretét, mivel egymásra épülnek. Belépõdíj alkalmanként 500 Ft.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Külváros, kertváros, avagy falu a városban
A sokarcú Izbég
zentendre középkori városmagja
a Duna közvetlen közelében, a
Budát Visegráddal összekötõ,
észak-déli irányba futó egykori országút mentén alakult ki. A hódoltság
végére, az 1680-as évekre elnéptelenedett házakat és telkeket a törökök
elõl lmenekült délszlávok, túlnyomó
részt szerbek népesítették be és terebélyesítették tovább, fokról fokra, generációról generációra.

S

még meglévõ szerb temetõ helyén
állott. A templom a szerb pünkösd
napján tartotta búcsúját, ilyenkor
köréje sereglett a vidék szerb fiatalsága és népviseletben járták a kólót.
Cikksorozatom több írásában érintettem már olyan témát, ami Izbéghez
kapcsolódik, mint például a híres
építész, Hauszmann Alajos Anna-völgyi nyaralója és birtoka, a Bükkös-

Az elsõ szerb templom
Nyugat felé elhagyva a várost,
mintegy fél órányi járásra fekszik Izbég napjainkra már
erõteljesen kertvárosi karaktert és hangulatot sugárzó
városrész. Más volt a helyzet
azonban akárcsak húsz-harminc évvel ezelõtt is. Izbég volt
„a falu a városban“, mind életmódját, mind külsõ megjelenését illetõen. Állatokat tartottak, apró jószágot szinte
minden háznál, megtermelték
a konyhára valót, de még határbeli földeket is mûveltek, gyümölcsöst, szõlõt gondoztak. A
kis távolság ellenére szembetûnõ volt a különbség
Szentendre és Izbég között.
Amaz volt a város, a híres, emez
a külváros, a szinte mindenben
hátrányosabb helyzetû. Pedig
a kezdet kezdetén egészen más
volt a helyzet.
Izbéget a 17. század végén ugyancsak
a Balkánról menekült szerbek ülték
meg. A patinás szentendrei szerb
család szülötte, Huzsvik György egy
1875-ben szerb nyelven megjelent
könyvbõl fordította magyarra a tabakosok elsõ céhlevelét, amit 1697.
július 15-én Csernojevics Arzén, az
óhazából a szerbeket Magyarországra
vezetõ pátriárka állított ki Zbeg-en,
azaz Izbégen. Meglepõ a helyszín, de
mindenképpen arra utal, hogy a természet közelségét kedvelõ öreg
pátriárka akkortájt tartósan itt tölthette az idõt. Máig fennmaradt az a
vele kapcsolatos legenda, hogy
gyakran és szívesen elidõzött az egyik
pompás vizû határbeli forrásnál, amit
róla neveztek el Sztaravodá-nak, az
Öreg vizének. Az elnevezés ma is él.
A Szentendre történetével, mûemlékeivel foglalkozó írások nem sok
figyelmet szentelnek annak a ténynek,
hogy a hét szerb templom közül legelsõnek az izbégi készült el, 1738-ban.
A kilencszázas évek elején a helyiek
még tudni vélték, hogy a városbeliekhez hasonlóan az izbégi templom
is eredetileg fából épült és az akkor

patak és malmai, a Zimmer-féle gyár
és a Kocsigyár, egykori kocsmák, a
dömörkapui kõbánya és vízesés.
Ez alkalommal a festõk és Izbég kapcsolatáról idézek fel néhány történetet.

Kértem, hogy ne vigyen
az Andrássy út 60-ba
A város ódon hangulatú szegletei,
épületegyüttesei, felülnézetbõl megragadott városképi témák mellett
hamar felfedezték maguknak a festõk
a közeli és távolabbi környéket, a természetes táj magával ragadó szépségeit. A csábítás ellenállhatatlannak
bizonyult, hiszen akkortájt még, a
többségében Párizsban és Nagybányán
iskolázott festõk a szabadban keresték
a természet utáni festés helyszíneit és
alkalmait. Onódi Béla, Bánovszky
Miklós, Barcsay Jenõ élen jártak a
közeli vidék, Anna-völgy, Boldogtanya
és nem utolsósorban Izbég felfedezésében. Az egész életmûvön belül is
kiemelkedõ és maradandó értékû számos izbégi festmény Barcsay nevéhez
fûzõdik. Az izbégi határból ragyogó
rálátás kínálkozott számára a Kõhegy

és a környezõ lankák, a domborzati
gyûrõdések, a természet rusztikus formáinak megfigyelésére.
Az izbégi táj mellett az érdeklõdését
felcsigázó témák egyike volt a Kéziszerszámgyár is, ami miatt majdnem
komoly bajba került a háború alatt.
Éveken keresztül rajzolta, tanulmányozta érdekes konstrukciója miatt, s
azért is, mert érdekelték az olyan

Közvetlenül a háború után fél évre
internálták, majd 1946-ban a mûvésztelepet is el kellett hagynia. Nem
talált magának más munkát, kénytelen volt elszegõdni a Kocsigyárba
segédmunkásnak. Itt is festett, csak
éppen nem leheletfinom, érzékeny
színvilágú festményeket, hanem
hideg vasakat, kint a szabad ég alatt,
éveken keresztül.
A mûvésztelep egy másik
alapító tagját, Jeges Ernõt
is Izbégre sodorták a
háború utáni kemény idõk.
Miután a mûvészteleprõl
világnézeti okok miatt õt is
kitették, sorra kapta a
megrendeléseket templomi
freskók festésére. Így került
Izbégre is, ahol 1950-ben
kezdett hozzá a Szent
András templom díszítõ
festéséhez. A szentélyben
Szent András életébõl vett
jelenteket festett meg, a
szentélyt felezõ ívhajláson
magyar szenteket, az elõtér
boltozatán az utolsó vacsorát, a szentélyt lezáró
íven pedig a Szentlelket
szimbolizáló galamb és a
négy evangélista képe
látható. A Jeges Ernõ freskóit õrzõ izbégi templom
így társa lett a Fõ tér közeli
középkori eredetû plébáBarcsay Jenõ, Dombok piros tetejû házakkal, 1935
niatemplomnak, amelyben
az 1930-as évek második
épületek, ahol munkások dolgoztak. felében ugyancsak a mûvésztelepi fesTörtént egyszer, hogy emiatt be tõk (Onódi Béla, Pándy Lajos, Heintz
akarták õt vinni az Andrássy út 60-ba, Henrik, Bánáti Sverák József) készítetmert a háború alatt gyárat rajzolni ték a freskókat.
szigorúan tilos volt. „Amikor a domb Izbégnek hosszú idõn keresztül volt
aljára értem, már láttam, hogy egy egy festõ lakója is, Bálint Rezsõ szemékatonai teherautó áll ott, és várnak lyében. Az elsõ világháború után kölengem. Egy hadnagy jött elém, és rám tözött Izbégre, és úgy tudjuk, hogy
parancsolt, hogy szálljak be, az Andrássy 1945-ig, haláláig ott lakott. Életének
út 60-ba visznek.
errõl a szakaszáról szinte semmit nem
– De miért? – kérdeztem. Hát nem tudja, tudunk, itt készült mûveibõl is alig
hogy a szerszámgyárat rajzolni nem ismerünk néhányat. Vajda Lajos baráti
szabad?... Mutassa a vázlatkönyvét! – köréhez tartozott, s rajta keresztül a
kiabált rám.
harmincas években többször felmerül
Alaposan beijedtem. Hiszen a rajzaim a neve. A századelõn sok más szentendtiszta vonalrajzok voltak, csupa vonal rei festõhöz hasonlóan õ is Párizsban
és pont – egy laikus könnyen térképnek élt egy ideig. 1941-ben saját kiadáláthatta õket…
sában jelent meg a Mûvészek Párizsban
Eközben persze ment velünk az autó. címû könyve, melynek borítóján az a
Kértem, hogy ne vigyen az Andrássy út portrérajz látható, amit Modigliani
60-ba, hanem jöjjön be velem a készített Erdei Viktor festõ feleségérõl,
mûvésztelepre, ott vannak a kollégáim, Karinthy Adáról, Karinthy Frigyes
azok igazolni fognak.“
nõvérérõl.
Úgy is lett, Deli Antal igazolta õt, és Apáti Abkarovics Béla festõmûvész is
ezzel megszabadult a kényes hely- lakott rövid ideig Izbégen, közvetzettõl.
lenül a háború után. Az izbégi isA másik izbégi gyár, a Kocsigyár kolában kapott tanári állást, miután
sokkal mélyebb és sötétebb nyomot Kárpátaljáról végleg Szentendrére
hagyott Onódi Béla életében. költözött.
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Szabaduljunk meg idõben a fájdalmaktól!
Reumatológiai szakrendelés és manuálterápia a DOC-ban
mozgásszervi megbetegedéseket ma már a jóléti társadalom
egyik népbetegségeként tartják
számon: a magyar lakosság 15-20
százalékánál diagnosztizálható valamilyen mozgásszervi probléma vagy elváltozás. A gerinc- és nyaki fájdalmak,
háti panaszok, idegbecsípõdések, derékfájás, lumbágó, ízületi-, ínhüvelyés ínszalag gyulladások
valamelyikével
mindannyian találkozunk életünk során. Az inaktív
életmód, de akár a helytelen módon végzett sport
– életkortól függetlenül is
– mind-mind hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához. Ha a szervezetünk jelzéseit nem
veszünk figyelembe, idõvel komoly elváltozások,
vagy akár visszafordíthatatlan deformitások is
jelentkezhetnek, amelyek
megkeseríthetik mindennapjainkat.

A

A Püspökmajorforrásról
– harmadszor
Lapunk szeptember 4-i számában Revitalizáció – avagy egy
forrás újraélesztése címmel
beszámoltunk arról, hogy
várostársaink egy csoportja
több százezer forintra becsülhetõ önkéntes munkával
újraélesztette a Püspökmajorforrást.
A tudósítás hatására Vogel
Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója csatlakozott a természetbarát akcióhoz. Szerkesztõségünkhöz intézett levelében közölte, hogy vállalata
akkreditált laboratóriumában
megvizsgáltatta a forrás vizét.
A vizsgálat kiderítette, hogy
a víz „bakteriológiailag kifogásolható, ezért csak forralás
után fogyasztható“. Egyúttal
felajánlotta, hogy évente két
alkalommal elvégezteti a forrás vízminõségének ellenõrzését és eredményét elküldi
lapunknak.
Amint megkapjuk a Polgármesteri Hivataltól az ÁNTSZ
hatósági vízvizsgálati eredményét is, olvasóink tájékoztatására azt szintén közzétesszük lapunkban.
A Szerk.

– A mozgásszervi elváltozások korai
felismerése és kezelése kiemelt fontosságú – magyarázza dr. Süveges Júlia,
a Dunakanyar Orvosi Centrum (DOC)
reumatológus szakorvosa. – Az idõben
végzett megfelelõ kezelés csodákat
tehet, és segíthet elkerülni a nagyobb
bajok kialakulását.
A novembertõl induló szakrendelésen

Hálaadás napja
November 8-án, vasárnap 10 órakor a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében szeretettel vár mindenkit a Szentendrei Baptista
Gyülekezet és Dani Zsolt lelkipásztor a
hálaadás napi rendevényükre.
Program: Szentendre város képviselõjének
megnyitója, visszatekintés az elmúlt évre,
hálaadás és könyörgés országunk „hétköznapi embereiért“, délben közös ebéd.

Nyolcadikos vagy?
Vagy negyedikes? Azon
gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni?
Az jutott eszedbe, hogy
jó lenne már ötödikben
gimnazistának lenni?
Akkor gyere el november
7-én vagy 28-án
a Nyitott kapuk napján
a Szentendrei Református
Gimnáziumba, és nézd meg,
hogy milyen a diákélet a mi
iskolánkban
Sok szeretettel várunk
benneteket 9-tõl 11 óráig
Az iskola tanárai és diákjai

az elsõ lépés a beteg állapotának alapos feltérképezése. Ez azért fontos,
mert egy vállpanasz hátterében például
nyaki gerincsérv is állhat, de akár
gyógyszerek mellékhatásai is okozhatnak súlyos izomfájdalmakat. Ezt követõen történik a kezelés menetének
és módjának meghatározása. A mozgásszervrendszeri betegségek gyógyítása a hagyományos
reumatológiai módszerek mellett sok esetben
manuálterápiával is igen
jó eredménnyel végezhetõ. Ilyenkor a szakorvos speciális mûfogásokkal, sokszor egyetlen
kezelés alatt helyreállítja az elváltozásokat, de
gyakran orvosolhatók
így eredményesen olyan
problémák is (például
fejfájás, szédülés, fülzúgás), amelyek elsõ hallásra nem tûnnek mozgásszervi eredetûeknek,
a háttérben azonban pél-

dául a nyaki gerinc elváltozásai állnak.
A manuálterápia eredményeként azonnal csökken a fájdalom, visszakerülnek
eredeti helyzetükbe az ízületek, és
visszaáll, sõt sok esetben növekszik az
eredeti mozgástartomány.
Azért, hogy a panaszok véglegesen rendezõdjenek, a betegeknek maguknak
is tenniük kell: a páciensek a DOC-ban
egyénre szabott, otthon végezhetõ
speciálist gyakorlatsor-leírást is kapnak. A statikai izmok erõsítése, a rossz
beidegzõdések „átírása“ gyakorlást
igényel, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy akik rendszeresen végzik
a gyakorlatokat, azoknál az eredmény
nem marad el.
– Hallgassunk a testünk üzeneteire –
hívja fel a figyelmet Süveges doktornõ
– és tegyünk azért, hogy jobb minõségû
életet élhessünk! Ne csak akkor forduljunk orvoshoz, ha már a fájdalom az úr.
(x)
DUNAKANYAR ORVOSI CENTRUM
Szentendre, Dunakanyar krt. 30/A
Dr. Süveges Júlia
reumatológus szakorvos
Rendelési idõ:
szerda 9:00-13:00 óráig
Bejelentkezés: 06-26-302-946,
info@docszentendre.hu
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Modellek és roncsok
a Barcsay-pályán
Közlekedési napot rendeztek október 22-én a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában. Az egész napos programon a
gyerekek a közlekedési szabályokat sajátíthatták el
elméletben és gyakorlatban, majd pedig látványos
bemutatókon ismerkedhettek a közlekedés szép, illetve
veszélyes momentumaival.
Nemzeti Közlekedési Hatóság évente öt-hat alkalommal
rendez különbözõ Pest megyei településeken rendhagyó
road-show-t – mondta el a szervezet Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának pomázi képviseletvezetõje,
Wagensommer József. – Ezek során elsõsorban iskolákba látogatunk el, ahol szakoktatók segítségével mutatjuk be a
gyerekeknek a legkülönbözõbb közlekedési szabályokat, majd
játékos vetélkedõkön mérhetik össze a tudásukat, és bemutatókat tekinthetnek meg. Nem titkolt célunk, hogy ezzel is a
biztonságos közlekedésre neveljük õket.
A hatóság egyébként nem csak
gyerekeknek szervez programokat – nemrégiben Pomázon,
az oktatópályán több mint
harminc motoros oktató mérte
össze tudását és ügyességét.
Az alsó tagozatos barcsays
gyerekek a nemzeti ünnep elõtti csütörtökön az elméleti oktatást követõen kitölthették a
KRESZ-kérdõívet, s a legjobban
teljesítõk díjakat is kaptak.
Ezután a mindössze tizenhat
esztendõs Várhelyi Zsolt motoros triálbajnok tartott bemutatót crossmotorjával, majd kisebb
közlekedési eszközök következtek, ugyanis Somogyi Zsolt modellezõ bajnok demonstrálta, mire is képesek a modellautók és repülõk.
Persze nem maradhatott el a
közlekedés veszélyes oldalának
bemutatása sem: a szentendrei
hivatásos és önkéntes tûzoltók
a Máltai Szeretetszolgálat mentõautójával karöltve imitáltak
közlekedési balesetet, majd a
fej- és gerincsérült „áldozatot“
gyorsan és szakszerûen kivágták a „karambolozott“ roncsból, amelyet a JAP-KER Autóbontó Kft. ajánlott fel. A túlélõt
– a gyerekek legnagyobb örömére – meg is lehetett tapogatni, s bár az autóroncs ezúttal
megmenekült a kiégéstõl, a gyerekek így is megtanulhatták,
mit kell tenni, ha balesetet észlelnek a közutakon.
- bt -

A

Idõsek világnapi ünnepség
Zenével, tánccal köszöntöttük a gondozási központban – az
1991-ben hivatalosan is az Idõsek világnapjává kinevezett –
október 1-jét. A jó hangulatról többek között az izbégi óvodások gondoskodtak, akik vidám mûsorukban bemutatták a kenyér
útját a búzamagtól a kemencéig. A fiatalokat az idõsek követték: egyik klubtagunk csodálatos balladát énekelt, volt aki verset mondott. Meghívtuk a rendezvényre a Budakalászi Idõsek
Klubjának nyugdíjasait is, akik szintén énekeltek nekünk. A
mûsor végén egy kis sütemény és innivaló mellett jót beszélgettek az idõsek. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát!
Nagy Judit mentálhigiénikus
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Nagycsaládos nap Szentendrén
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesület egész napos családi programot szervezett
városunkban, melyen több száz család vett részt a NOE Felsõ-Duna régiójának
területérõl. Számtalan településrõl érkeztek vendégek, hogy eltöltsenek egy napot a
szentendrei családokkal, ismerkedjenek városunkkal.
programon fontos szerepet kapott a
Szentendrén nemrégiben elindult Civil
Kereksztal mozgalom tapasztalatainak
megosztása az idelátogató civilszervezetek aktivistáival, vezetõivel. Tanácsokkal láthattuk
el õket, hogyan építsék ki kapcsolatrendszerüket és hasznosítsák tapasztalataikat. Büszkén
beszélhettünk róla, hogy Szentendrén milyen
jó ez együttmûködés a város vezetésével, és
nem véletlen, hogy Szentendre elnyerte a NOE
által alapított Családbarát Önkormányzat
címet. Dr. Dietz Ferenc polgármester, az esti
jótékonysági gála fõvédnöke beszédében
megerõsítette az együttmûködés fontosságát,
és beszélt a család és a civilszervezetek városunk életében betöltött szerepérõl.
Az együttmûködés gyakorlati megvalósítását
mi sem bizonyította jobban, mint hogy ez a
program is számos civilszervezet támogatásával jött létre. Játszóház, kézmûves mûhely,
táncház, koncert, filmes élménybeszámoló,
sakkverseny és szimultán bemutató, vasútmodellezés, játékos vetélkedõ, tanácsadások,
orvosi szoba, mesefilm vetítés – minden egyes
program az õ segítségükkel valósult meg. Nem
csoda, hogy a nap végén a fõszervezõ, akinek
egyébként ez volt a bemutatkozó premierje,
azt mondta: „Te, én ezt szeretem csinálni!“
Az egész napos rendezvény alapötlete ugyan

A

Új játékklub
a DMH-ban
saknem egy hónapja új
színfolttal gazdagodott
a szentendrei kisgyermekes családok élete. Szeptember végétõl az országszerte már több mint húsz
helyen mûködõ Kerekítõ ölbeli játékklub városunkban is
megnyitotta kapuit.
– Mi a kerekítõ ölbeli játékklub, és miben különbözik
más baba-mama programtól? – kérdeztük Rósáné Ütõ
Csilla pedagógust, a foglalkozás vezetõjét.
– Maga a kifejezés Kányádi
Sándor egyik gyermekversébõl
való, melyben minden játékosan kerek. A népi eredetû és
ma is közkedvelt ölbeli játékok
népszerûsítésére létrejött kezdeményezés azért kapta ezt a
nevet, mert a kisgyermekek
számára a világ anyukájuk ölében és a közös játékban kerekedik ki elõször. Ez az élmény, útravaló egy életre szól
– állítja mély meggyõzõdéssel
Csilla. – Kerek a világ. Nem is
lehet kerekebb, ha gyermeket

C

az adománygyûjtés volt, de végül a lelkes
szervezõcsapat munkájának és dr. Isaszegi
János tábornok úr felajánlásának köszönhetõen
– miszerint szívesen adnak helyt máskor is
programunknak – valószínûleg egy állandó rendezvény alapjait raktuk le ezen a napon. A nap
folyamán a pár száz forintos adományokból
százezer forint gyûlt össze, melybõl a 2010.
évi nyári gyerektáborunkat finanszírozzuk. Az
egyre népszerûbb táborba most már ötödik éve
rászoruló nagycsaládos gyermekeket viszünk.
Az adományozók és a fellépõ mûvészek, valamint a fantasztikus játékokat biztosító játékház mellett köszönet illeti a helyszínt biztosító HM Központi Kiképzõbázis Mûvelõdési
Otthonának parancsnokát, a lelkesen segédkezõ mûvelõdési otthon dolgozóit és a nagycsaládos egyesületünk lelkes segítõ családjait is.

ringatsz, cirógatsz, dögönyözöl, csiklandozol, paskolsz. Az
ölbeli játékok az elsõ játékformák, melyeket a még beszélni
sem tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos kortól,
akár nagyóvodás korig is.

Ezeket a kétszemélyes játékokat a pedagógia bizalmi,
illetve kapcsolatteremtõ játékoknak hívja. Hozzájárulnak
gyermekünk érzelmi biztonságának kialakulásához. A
gyermek nemcsak zenei anyanyelvét tudja elsajátítani a
népi rigmusok és az ölbeli
játékok nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi
képességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését,
hallását, kifejezõkészségét,
memóriáját, bõvíti ismereteit

a világról, és kihat a mozgásfejlõdésre is.
A foglalkozáson a gyerekek és
a mamák nem használnak eszközöket, csak énekhangjukat
csillogtatják meg. Egyedül
Csilla furulyája, triangulumja
csendül fel idõnként. A résztvevõk
a közösen eltöltött
egy óra elsõ felében játszanak és
énekelnek, a második felében pedig
beszélgetnek,
amíg a kicsik a játszószõnyegen csereberélik játékaikat. Olyan, minden
anyukát foglalkoztató kérdések kerülnek ilyenkor terítékre, hogy milyen
játékot adhatnak gyermekük
kezébe, hogyan válasszanak
óvodát.
A Kerekítõ ölbeli játékklub pár
hónapos kortól óvodás korig
várja a babákat, gyerekeket és
családjaikat hetente, szerdánként 10 órától a Dunaparti
Mûvelõdési Házban (Dunakorzó 11/A.).
Jelentkezés: Rósáné Ütõ Csilla,
rosacsilla@freemail.hu
Tel: 06-20-377-8097
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Élvezd az utat!
Kisgyermekek alkotásaiból nyílt
kiállítás a PMK-ban
zivárványszín tekergõ álom-fonalak. Nemezbõl készített apró kezecskék, festett
növények és állatok, az arcokra mosolyt
csaló figurák: ahogy õk látnak minket és a világot. Fotókollázsok, grafikák, vízfestmények,
montázsok, tépett papírból kirajzolódó formák,
érzések, emlékek, képzetek. Valami más.

S
Krizbai Sándor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása november 5-én, csütörtökön 17 órakor nyílik a Városháza Polgármesteri Galériájában. Megnyitja dr. Szûcs György mûvészettörténész. A kiállítás vendég-alkotói: Aknay János,
Bereznai Péter, Holdas György, feLugossy László, Vincze Ottó.
A kiállítás megtekinthetõ november 30-ig, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási idejében

Kiállítás a P’ART moziban
Október 30-án pénteken 17.30-kor
BABICZKY ÁKOS, BÉLAI MARCEL, DEIM BALÁZS
és KRIZBAI GERGELY
önálló kiállítása a P’ART moziban

Dömötör László költõ, képzõmûvész és Bádonyi
Kinga, a Napháza Játszoda vezetõje, grafikus
iparmûvész, vizuális kultúra tanár

Kolos Emõke

Október 22-én Dömötör László költõ, képzõmûvész nyitotta meg a három-hétéves gyermekek munkáiból rendezett kiállítást a Pest
Megyei Könyvtár elõcsarnokában. A Napháza
Játszoda számtalan technikát felvonultató
gyermekmunkákból készült tablói a korosztályfüggetlen szabad alkotómunka, a vizuális
oktatás fontosságára irányítják rá a figyelmet.
– Igazából nem maga az elkészülõ mû „szépsége“, a valósághoz való közelítése az elsõdleges, hanem maga az alkotás folyamata –
mondta Bádonyi Kinga, az intézményt vezetõ
grafikus iparmûvész, vizuális kultúra tanár. –
Az alkotásé, amely beszélgetések, zenehallgatás,
versek, mesék, dalok, játékok leképezõdésébõl
jön létre.

fotók • Kolos Emõke

1000 év 10 képen

A Napháza Játszoda kreatív foglalkozásai nem
a megszokott évszakos témafelosztást követik,
hanem a gyerekek és a pedagógusok tematikus
hónapok keretében hétköznapi témákat dolgoznak fel. A szabad forma- és képalkotásra
épülõ módszer során például a „tûz“ vagy a
„vonat“ fogalmához kapcsolódóan a gyerekek
gondolatvilágában megjelenõ érzelmek,
érzések - mint gyorsaság, utazás, izgalom, füst,
nagyi, félelem – jelennek meg igen kreatív és
egyedi formában.
– Véleményem szerint egy pedagógus, óvodapedagógus akkor tudja a gyerekekbõl a legtöbbet és legjobbat kihozni, ha mentorként – biztatva, inspirálva és megismertetve õket az egyes
eszközök, technikák adta használati lehetõségekkel – hagyja a gyerekeket sémamegkötések
nélkül alkotni, kísérletezni – tette hozzá a
vizuális oktató.
Mint ahogy a megnyitó beszédben is elhangzott, végre nem törõdve a kitûzött csúcsokkal
és részidõkkel, az utat ksellene élveznünk.
Ennek a megtett útnak az örömét mutatják a
kiállításon szereplõ önfeledt, vidám munkák.

Játék a múzeumban
Tisztelt Olvasó! Játsszon velünk a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Szentendrei Képtárában látható PAX ET BONUMA szentendrei barátok címû kiállításhoz kapcsolódó játékunkkal!
A Szentendre és Vidékében Játék a múzeumban címmel hetente
megjelentetünk egy képet a kiállításaink anyagából, és egyúttal felteszünk Önöknek egy kérdést, melyre a választ a következõ
e-mail címre várjuk: programajanlo@pmmi.hu. A helyes
válaszadók közül a PMMI Közönségkapcsolati Csoportja
munkatársai kisorsolják egy beküldõ nevét, melyet a következõ
lapszámban az újabb kérdéssel együtt fogjuk megjelentetni.
A nyeremény két darab tiszteletjegy a PAX ET BONUM címû kiállításunkra. A kiállítás megtekinthetõ a Szentendrei
Képtárban (Fõ tér 2-5.), nyitva december 6-ig, hétfõ és
kedd kivételével 14-tõl 18
óráig.

Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunkban a Szentendrei Turul Szoborért Alapítványról
szóló cikkünkben rossz idõpontot írtunkt: az alapítvány kuratóriumának elsõ elnöke, Dúcz László 2009 januárjában hunyt el.
A hibáért elnézést kérünk.
A szerk.

Mit jelképez a három csomó
a ferences barátok övén?
1. A szerzetesi fogadalmakat:
Tisztaság – Szegénység –
Engedelmesség
2. A három isteni erényt: Hit
– Remény – Szeretet
3. A Szentháromságot: Atya –
Fiú – Szentlélek

Szent Márton
Újborfesztivál és libator
a Skanzenban
November 7-8.
Speciális gasztronómiai
programok és vetélkedõk,
borász interjúk
és a mesterszakács
kifõzdéje.
Tollfosztás és krumplipuska
faragás.
Lampion, töklámpa, tollsíp,
kenõtoll, lúdgége tészta
készítés.
Márton-napi felvonulás, a
Gyászliba
galibája, tárlatvezetések,
esti tûzgyújtás
és körtáncok
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Kassai modernek kiállítása
a MûvészetMalomban

Kristina Félová
kommunikációs
vezetõ (Slovnaft
a. s., a MOLcsoport tagja),
Milan Kurucz,
a budapesti
Szlovák Intézet
igazgatója,
dr. Szabó Csilla
mûvészettörténész,
a kiállítás kurátora
és Lena Lesková,
a kassai KeletSzlovákiai Galéria
igazgatója

atártalanul – A Kárpát-medence múzeumai címmel indított kiállítás-sorozatot 2005-ben
a MûvészetMalom. A többéves program megálmodója és a kiállítások koordinátora, szervezõje dr. Sütõ Csaba. A jelentõs, mérföldkõnek számító tárlatok a fehér foltok feltárását,
vagyis a jelentõsebb közép-európai mûvésztelepek és képzõmûvészeti gyûjtemények bemutatását tûzte ki célul. A program elsõ állomása a Nagybányai Megyei Múzeum anyagából rendezett, s nagy érdeklõdést kiváltó 2005-ös tárlat volt, amelynek hatalmas látogatottsága bizonyította a sorozat aktualitását. A következõ, 2007. évi kiállítás a magyarországi mûvésztelepeket
mutatta be, majd ugyanezen év októberében a Marosvásárhelyi Mûvészeti Múzeum Képtárának
tulajdonában levõ Bernády-gyûjtemény anyagát láthatta a MûvészetMalom közönsége.
Az október 25-én nyílt Kassai modernek – a két világháború közötti képzõmûvészet Kassán címû
kiállítás a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum és a Kelet-Szlovákiai Galéria, valamint a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményébõl származó képeket mutatja be.
Dr. Dietz Ferenc polgármester megnyitó beszédében a két város, Szentendre és Kassa rokon vonásait emelte ki: a kulturális és etnikai sokszínûséget, a befogadó jelleget és a nagyvilág felé való
nyitottságot. Ez utóbbit bizonyítja az a tény is , hogy 2013-ban Kassa lesz Európa kulturális
fõvárosa. A polgármester véleménye szerint a kulturális kapcsolatok a szlovák-magyar viszonyban feszülõ ellentéteket hivatottak feloldani. A kultúrában nyilvánul meg igazán az, ami közös
az egykor együtt élõ népekben.
A Kassai modernek kiállítás kurátora dr. Szabó Lilla mûvészettörténész volt. A gazdag kiállítás
elsõ ízben ad áttekintést a múlt század elsõ három évtizedében Kassán született jelentõs
képzõmûvészeti alkotásokról. A közel százötven mû a korszak szinte összes stílusirányzatát
felvillantja. Olaj, tempera-és pasztellképeket, akvarelleket, rézkarcokat, tus- és szénrajzokat,
litográfiákat, valamint plakátokat egyaránt szerepeltet.
A húszas-harmincas évek kassai mûvészete nemcsak a sokfelõl érkezõ progresszív, hanem a hagyományos képzõmûvészeti irányzatokat is élni hagyó hatások szintézise. S nemcsak a stílusok
sokszínûsége jellemzi, hanem a különbözõ, magyar, szlovák, cseh, német, orosz, ukrán, zsidó
kultúrák keresztezõdése is. A kiállítás meghívóján látható szép portré emblematikus, hiszen a
magyar festõ, Bortnyik Sándor készítette dr. Josef Polákról. Az Auschwitzban elpusztult prágai,
zsidó származású múzeumigazgató nemcsak Kassa önálló képzõmûvészeti életét szervezte két
évtizeden keresztül, de az õ támogatásának köszönhetõen élhetett vagy állíthatott ki itt a modern magyar festészet számos képviselõje – Bortnyik Sándor, Kmetty János, Schiller Géza, Ziffer
Sándor, Gráber Margit is. A két világháború között Kassán hosszabb-rövidebb ideig alkotott az
említetteken kívül Kassák Lajos,
Perlrott Csaba Vilmos, Tihanyi
Lajos, Pór Bertalan, Lesznai Anna,
Kernstock Károly, Kontuly Béla,
Ziffer Sándor is. Az õ alkotásaikon
kívül a MûvészetMalom kiállításán természetesen azonos
súllyal szerepelnek a kassai moderneket képviselõi: Jaszuch Antal, Kieselbach Géza, František
Foltýn, Sokol Koloman, Jakoby
Gyula, Csordák Lajos és festõtársaik is.
A kiállítás január 17-ig látogatható.
Rappai Zsuzsa
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Építészhallgatók tervei
Dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg október 13-án a
Debreceni Egyetem építészhallgatóinak kiállítását a P'Art mozi
elõcsarnokában. Az elõzõ félévben 50 építészhallgató kilenc
szentendrei helyszínre készítette a tervét, mely egy-egy
középület volt. A város több olyan pontját jelölte ki Alföldiné
Petényi Zsuzsa fõépítész, ahol vagy a telek beépíthetõségére,
vagy az ott elhelyezhetõ funkcióra várt választ a város.
A tíz legjobb terv került kiállításra, melyek közül ötöt a polgármester külön is jutalmazott. Kiemelkedett a mezõnybõl a
volt egészségház épületének átalakítása és bõvítése kis konferenciaszállóvá (Kovács László), a piac egy részének lefedése,
illetve téliesítése (Veres Andor). Két szép terv született a körúti
parkoló Paprikabíró utcai oldalán egy iparmûvészeti alkotóházra
(Váczi Sándor, Hajdú Barna). A városba való méltóbb beérkezés
segítheti elõ a Rózsakert elõtti terület beépítése, ahová egy
inkubátorház terve született (Varga Emil).

fotók • Miser István

fotók • Széles Nóra

H

Tervek a piac, egy sportközpont és egy „inkubátorház“ kialakítására

Dr. Dietz Ferenc is kiemelte a tervek magas színvonalát, s reményét
fejezte ki, hogy a következõ években is segíti a debreceni Egyetem
Építészmérnöki Tanszéke (tanszékvezetõ: Ferencz Marcel) a várost
különbözõ ötleteivel. Ezt az egyetem örömmel fogja a késõbbiekben is megtenni, mondta dr. Szûcs Edit, a kar dékánja,
hiszen a hallgatóknak is jobb, ha már egyetemista korukban
valós helyszínekre, a realitáshoz közel álló programmal tervezhetnek.
Prof. Puhl Antal Dla középülettervezés tantárgyfelelõs

14 aprók
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ADÁSVÉTEL
Ezüstfenyõk kb. egyméteresek,
termelõhelyen kiválaszthatók és
megvásárolhatók átültetésre,
illetve karácsonyra cserépben.
Tel. 06-20-542-6737.
Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést
vásárolok. Tel. (26) 385-387.
ÁLLÁS
Piacvezetõ pénzügyi szervezet
munkatársakat keres, minimum
érettségivel. Betanulási idõszakban fix 200 ezer Ft. Tel. 06-30820-5184.
Fõiskolai, diplomás óvodapedagógust keresünk szentendrei
intézménybe. Tel. 06-20-4283280.
A Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola pályázatot hirdet
gazdasági feladatok ellátására
könyvelõi gyakorlattal rendelkezõ
gazdasági ügyintézõ, angol nyelv
oktatására fõiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezõ pedagógus, természetismeret oktatására óraadó tanár munkakör
betöltésére. Jelentkezni lehet:
tel/fax: (26) 311-254, e-mail:
info@petzeltj.hu
Szentendrei fodrászüzletbe mûkörmöst, kozmetikust keresek.
Tel. 06-20-914-2713.
Tisztelt Leendõ Munkatársaink! Magyarországon szervezés alatt áll egy olyan, mindenkihez szóló, egyedi munkalehetõség, amiben becsületes módon, tisztességes
jövedelemhez jutnak. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk
november 13-án, pénteken 18
órakor a Dunaparti Mûvelõdési
Ház Barlangjában (Dunakorzó 11/A). Ne legyen
babonás!
A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodája keres
értékesítõket, kiemelkedõ kereseti lehetõséggel. Jelentkezés, információ: jablonszky.bea@dh.hu, Tel. 06-30619-5653.

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

Szentendre, belvárosától néhány
percre lakás kiadó. Tel. 06-30270-1908.

Fodrász kollégát keresek
szentendrei üzletbe. Tel. 0620-569-1768.

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

ÁLLAT

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

Állatkórház: éjjeli, hétvégi
ügyelettel Szentendre központjában, Római sánc u.2/b.
Tel. (26) 317-532, 06-30-9370863. Ügyelet: 06-30-6626849. Dr. Szolnoki János.
Gyönyörû keverék kiskutyák
ingyen elvihetõk. Tel. 06-30-3066-931.
ÁLLÁST KERES
Takarítást vállalok. Tel. 06-30406-2020.
Fiatal pomázi lány gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-2329087.
Szociál- és gyermekpedagógus
végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 06-30-3725691.
Háromunokás, fiatalos, mobilis,
sportos nagymama 15 éves
gyakorlattal (2hónapostól iskolás
korig) gyermekfelügyeletet vállal
Szentendrén és térségében. Tel.
06-30-203-2372.

Leányfalun családi ház kiadó jó
közlekedéssel. Tel. 06-20-2030208.
Szentendrén, kertes családi
házban kiadó 1 szoba+ fürdõszoba (konyha nincs) 1 fõ részére.
Kaució nélkül, havi 45 ezer Ft rezsivel. Tel. 06-30-540-3516.
Albérlet kiadó kertes családi
háznál. Tel. 06-30-263-1110.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hoszszabb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.
Lakóházak: Szentendre belvárosában, Pomázon és Leányfalun kiadók. Tel. 06-30299-0376.
Kiadó lakás. Tel. 06-30-586-1715.
LAKÁS, INGATLAN

EGÉSZSÉG

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

Kineziológus-természetgyógyász
Szentendrén. Tel. 06-30-5243198.

Szentendre, egyik legszebb részén aszfaltos utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS
1,5 szobás különálló kis családi
ház kiadó Szentendrén. Tel. 0670-389-5749.
Kis szoba rezsivel együtt 29 ezer
Ft-ért kiadó. Tel. (26) 310-675,
esti órákban.
Egyedülálló nõ részére szoba
kiadó. Tel. (26) 303-212.
Püspökmajor-lakótelepen 41 nmes lakás kiadó. Tel. 06-20-3470120.

Eladó Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 félszobás, étkezõs
lakás 19,5 millió Ft-ért. Ingatlanközvetítõk ne hívjanak. Tel.
06-20-515-7119.
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. 0630-299-0376.
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Szentendrén egyszintes, 90
nm-es lakóház 180 nöl-es
kerttel kitûnõ helyen, 30 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

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

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

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311847, 06-30-950-4187.

OKTATÁS
Egyetemista lány német korrepetálást vállal általános iskolásoknak. Tel. 06-30-347-1314.
Kínai/japán: nyelvvizsga, tolmácsolás, fordítás, üzleti nyelvtanítás. Tel. 06-30-972-3351.
Kínai/japán
beszédcentrikus
nyelvtanítás Szentendrén, KeletÁzsiában hosszú ideig élt, fiatal
egyetemi tanárral, kis csoportokban. Tel. 06-30-972-3351.
SZOLGÁLTATÁS
Minden kis munkát vállalok, amire
más nem megy ki (polc-és karnisszerelés, csaptelep és konvektor cseréje stb.). Festés, mázolás,
parkettázás is. Tel. 06-30-5156522.
Öntözõrendszerek víztelenítése,
gyümölcsfaültetés, gyepkondicionálás kertészmérnöktõl. Tel.
06-20-220-3728.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák,
vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (061) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.
Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-2479072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 0670-241-8999.
ÜZLET

Dryvit hõszigetelés, ablakok utólagos hõszigetelése és cseréje
pályázatírással. Festõ-, burkolóés kõmûves munkák megrendelhetõk. Tel. 06-20-283-2378.

Szentendrén, a Kucsera Ferenc
utcában, utcára nyíló üzlethelyiség kiadó. Padlószõnyeges alagsor 56 nm-es, földszint 23 nm-es.
Tel. 06-20-411-3091.

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

Szentendre belvárosában ülethelyiség, iroda kiadó. Tel. 06-20266-0277.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent. Tel. (26) 318-219, 06-30319-7278.

Szentendre fõterén üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-30-296-6962, 0630-430-1063.

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

Szentendrén, a Bogdányi utcában
üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 0620-944-1844.

Régi nyílászárok felújítása, szigetelése, thermoüvegezése és
egyéb asztalosipari tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb. Tel. 0620-989-4032.

EGYÉB
Léleklátó szeretettel várja! Tel.
06-30-605-7199, www.leleklato.eoldal.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

KINEK HIÁNYZIK?

KINEK HIÁNYZIK?

FREYA fiatal kopó keverék szuka,
október 19-én fogta be a gyepmester
a Dózsa György úton

JETTE fiatal keverék szuka, október 19én fogta be a gyepmester a Dózsa György
úton

„AZ ÉV INGATLANOSA“

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

A DUNA HOUSE
SZENTENDREI
ÉS CSILLAGHEGYI
IRODÁJÁBA
KERES ÉRTÉKESÍTÉSI
TAPASZTALATTAL
RENDELKEZÕ,
VÁLLALKOZÓI
SZEMLÉLETÛ
ÉRTÉKESÍTÕKET.

PEARL 2 év körüli ivartalan kannak.
Nagyon mutatós, éber, kiváló házõrzõ.

06-30-619-56-53

JELENTKEZÉS:

JABLONSZKY.BEA@DH.HU

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

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
16:00 PINGVINEK
VÁNDORLÁSA (83')
17:30 EGYRE TÁVOLABB (105')
kh:12
19:30 ENGEDJ BE! (115') kh:16

16:30 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 9. hétfõ
15:00 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16

20:15 GRÓFNÕ (98') kh:16
november 10. kedd
17.00 SZENTENDRE ÉS
LEGENDÁS FESTÕI 9.
19:30 ADMIRÁLIS (124') kh:16
november 11. szerda
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
20:15 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 12. csütörtök
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA
(75') kh:12
19:30 ADMIRÁLIS (124') kh:16

november 14. szombat
15:00 CSIRIBIRI (72')
16:15 VÉNUSZ (95') kh:12
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
20:15 DISTRICHT 9 (112')
kh:18

november 4. szerda
18:00 RÓZSASZÍN SAJT ( 93')
kh: 16
19:45 COCO CHANEL (105')
kh:12
november 5. csütörtök
18:00 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 6. péntek
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK A SZÁSZCSÁVÁSI BANDA
(kisterem)
18:00 GRÓFNÕ (98') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 7. szombat
15:00 MALAC A PÁCBAN (90')
16:30 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 8. vasárnap
15:00 MALAC A PÁCBAN (90')

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

november 2. hétfõ
18:00 AZ EMIGRÁNS-MINDEN
MÁSKÉPP VAN (108') kh:12
november 13. péntek
20:00 EGYRE TÁVOLABB (105') 16:00 CSIRIBIRI (72')
kh:12
17:15 GRÓFNÕ (98') kh:16
18.00 MUZSIKUSPORTRÉKnovember 3. kedd
JÁRD KI ZSIGA! (kisterem)
19:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18

18:00 COCO CHANEL (105')
kh:12
20:00 RÓZSASZÍN SAJT ( 93')
kh: 16

XXIII. ÉVFOLYAM • 38. SZÁM • 2009. OKTÓBER 30.

november 15. vasárnap
14:30 CSIRIBIRI (72')
15:45 VÉNUSZ (95') kh:12
17:15 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
20:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
november 16. hétfõ
18:00 ANOTHER PLANETMÁSIK BOLYGÓ (95')
19:45 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
november 17. kedd
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA
(75') kh:12
19:30 ANOTHER PLANETMÁSIK BOLYGÓ (95')
november 18. szerda
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA
(75') kh:12
19:30 DISTRICHT 9 (112')
kh:18
november 19. csütörtök
18:00 TRÉFA (93') kh:16
19:45 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12
november 20. péntek
18:00 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12
19:45 TRÉFA (93') kh:16

RÁKOS VENDÉGHÁZ
Szentendre-Pomáz bekötõút
November 14. szombat 19 óra
IV. MAGYAR BÁL
a Szentendrei Nemzeti
Konzervatív Kör szervezésében
Vacsora, élõzene, tánc, tombola
Belépõ: 4000 Ft
A bál teljes bevételét a
Szentendrei Turulszoborért
Alapítvány számlájára fizetik be
Információ: 06-20-9411-383
HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa György út 8.
November 28. szombat 19 óra
ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL
Belépõ vacsorával 3000 Ft/fõ
Belépõjegyek kizárólag elõvételben kaphatók a Helyõrségi klubban (312-822, 505-042)

Kiállítás
ARTUNIÓ KORTÁRS GALÉRIA
Bercsényi u. 64.
SZERD'ART MÛHELY
TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ november 5-ig

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
VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI
GALÉRIÁJA
Városház tér 3.
November 5. csütörtök 17 óra
1000 ÉV 10 KÉPEN
Krizbai Sándor festõmûvész kiállítása
A résztvevõket köszönti
dr. Dietz Ferenc polgármester,
megnyitja: dr. Szûcs György
mûvészettörténész
Megtekinthetõ október 31-ig, a
hivatal ügyfélfogadási idejében
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
KASSAI MODERNEK
A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán
Megtekinthetõ január 17-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-tõl
18 óráig

mekek oktatásáért, neveléséért
Alapítvány támogatására
Közremûködnek: Szentendrén és
környéken élõ zenészek, a
zeneiskola mûvésztanárai
A rendezvény fõvédnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Támogató jegyek válthatók
a Bárczi iskolában (Kovács L. u.
3.) és az elõadás elõtt
a helyszínen
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
November 6. péntek 20 óra
FANKADELI KONCERT
A nemzeti rapkoncertre ingyenes
a belépés
ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22
Szombat-vasárnaponként
PIANÓ BÁR ISMERT
SLÁGEREKKEL
Asztalfoglalás: 06-26-303-388
www.erms.hu

Gasztronómia
PROMENÁD ÉTTEREM
Duna-korzó - Futó u. sarok
November 11. szerda 18 óra
MÁRTON LIBANAPOK
November 20. péntek
18.30 BORKÓSTOLÓ
19.30 BORVACSORA

Koncert
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
November 6. péntek 18 óra
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Az értelmi fogyatékos gyer-

HLB KLUB
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 megismertet Halloween város
különleges világával.
Beszélgetés: Más nemzetekkultúrák hogyan ünnepelnek
a mindenszentek napját
megelõzõ estén,
Halloween-kor.
Részvétel:

15 felett

Belépõ: 500 Ft
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Emléktábla, emlékfal és emlékverseny
Dr. Faragó Sándorról, a „Pingpongdokiról“ emlékeztek meg Óbudán, október 17-én.
buda polgármestere,
Bús Balázs, dr. Várszegi
József, a Szent Margit
Rendelõintézet igazgatója és
Jakab Péter, a Magyarországi
Éjféli Sportbajnokságok Egye-

Ó

sülete (MÉSE) nevében leplezte le a „Pingpogdoki“
emléktábláját. Helyszínéül azt
a gyermekorvosi rendelõintézet elõtti teret választották,
ahol elkezdõdött az a program,
ami azóta õt feledhetetlenné
tette. Eljöttek a régi ismerõsök, volt betegek, híres sportolók, régi klubtagok, és szinte
valamennyi hazai és határon
túli éjszakai pingpong klub
képviselte magát. Mindenki
hozott magával valamilyen
régi emléket, amit több vitrinben tudtak csak elhelyezni
a rendelõintézet 3.
emeletén.
A
megemlékezés
után indult el az
„Egészségolimpia
Óbudán 2009-2010“
eseménysorozat,
aminek a keretében
a MÉSE szervezte
meg a pingpongbajnokságot. A versenyen 134 induló
volt. Köszönet a
segítõknek – Szabó

Zsuzsa, Tarr Bertalan, Fodor
Zoltán –, hiszen óriási munka
volt lebonyolítani a rendelõintézet négy szintjén a rendezvényt.
A Dr. Faragó Sándor emlékverseny végeredménye:
Alsós fiú (5 induló):
1. Csenki Márk (Újpest) 2.
Szilágyi Tamás (Csömör) 3.
Budai Szebasztián (Óbuda)
Alsós lány (4 induló)
1. Dvoracsek Renáta (Óbuda)
2. Németh Rebeka (Óbuda) 3.
Németh Lea (Óbuda)
Felsõs fiú (26 induló):
1. Veszely Dániel (Göd) 2. Ollé
Dániel (Óbuda) 3. Molnár
Viktor (Óbuda)
Felsõs lány (7 induló):
1. Számely Anna (Göd) 2.
Számely Júlia (Óbuda) 3.
Lánczky Vivienn (Szentendre)
Középiskolás fiú (24 induló):
1. Borcsányi Balázs (IX. kerület) 2. Dányi János (Óbuda) 3.
Várnagy Szabolcs (Szentendre)
Felnõtt férfi (14 induló):
1. Litkei Angéla (Újpest) 2.
Börzsei Bernadett (Óbuda) 3.
Odler Szabina (Bena, Szlovákia)
Felnõtt nõ (46 induló):
1. Pálos Péter (Óbuda) 2. Török
Attila (Óbuda) 3. Iványi Gergõ
(Óbuda)
Szülõ-gyermek páros (4 páros)
1. Patonai Bátor - Patonai
Gábor (Óbuda) 2. Borsányi
András - Borsányi Gábor (
Óbuda) 3. Dvoracsek Attiláné
- Dvoracsek Renáta (Óbuda)

Baseball
A négy gyõzelemig tartó döntõ eddigi állása 3:2 a Szentendre
Sleepwalkers javára.
Szombaton ugyan 8:6-ra alulmaradtak, de vasárnap kíváló
játékkal 9:6-ra gyöztek az Alvajárók. Nagyon jó meccseken,
izgalmas játékot láthatott eddig a közönség.
Folyatatás szombaton, 13 órakor Izbégen. Ha a hétvégén az
egyik meccset megnyeri a csapat, akkor a hazai baseball 18
éves történetének legsikeresebb csapata lesz.

A Doki munkáját a MÉSE folytatja és a www.holdsugar.hu
oldalon mindenki megtalálhatja a legközelebb lévõ éjszakai pingpong klubot, illetve
elolvashatja, hogy hol lesz a
következõ verseny.
Szentendrén minden pénteken a Barcsay Jenõ Általános
iskola aulájában és tornatermében lehet pingpongozni,
csocsózni, kosárlabdázni, billiárdozni.
„újabban arra gondolok, ha
nem csináltam volna ezt éveken
át, öreg gyerekként biztosan én
is kliens lennék valamelyik
éjszakai pingpong klubban.
Péntek esténként meg úgy fekszem le, hogy az jár a fejemben, most indulnak el ezrével a
srácok. És amikor én már alszom, õk az elsõ szettnél tartanak talán.“ Dr. Faragó
Sándor (1945-2008)
J. P.
MÉSE

Vitorlázás
Ismét címvédés a tét
November 5-8-án rendezik
meg a II. Genua Cup - Training
Race, tengeri navigációs vitorlásversenyt. Az Adria Sport
Club, a Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapata címvédésre készül.
A tavalyi sikeres év után, mikor
is mindkét versenyt (Genua
Cup; Genua Cup – Training
Race) megnyerték, idén ta-

vasszal vitorlaszakadás miatt
nem sikerült itthon tartani a
vándorkupát. Az õszi fordulóra
egy nagyon fiatal, de tehetséges gyerekekbõl álló csapatot sikerült összeállítani: Kretz
Viktória, Sulyok András Attila,
Takácsy Dorka, Takácsy Kristóf,
Virág Zsófia, Köck Gábor.
A vitorlázók ezúton is köszönik
a Maritime hajósbolt és a
Regina autókölcsönzõ támogatását.
Skipper

OVI-OLIMPIA
2009. október 26.
któber 17-én rendezték
meg az idei ovi olimpiát.
Az óvodások kedvét még
a rossz idõ sem vette el, így
reggel 10 órakor már javában
gyülekeztek a csöppségek az
Izbégi Általános Iskola tornatermében. A rendezvény csoportos bemelegítõ gyakorlattal kezdõdött, amit a szentendrei Piramis Sportegyesülettõl
Ildikó néni tartott.
Ez után következett az óvodák
közötti verseny, amelyen a
tavalyi gyõztes, a Vasvári Pál
óvoda is képviseltette magát,
akik idén is az elsõ hellyel a
zsebükben és a vándorkupával
a kezükben távoztak.
Fél tizenkettõ felé megkezdõdött az egyéni pontvadá-

O

szat, amelybe a gyerekek boldogan vetették be magukat,
ugyanis a megszerzett pontokat különbözõ ajándékokra
lehetett beváltani. Lehetett
karate elemeket tanulni, vívni,
korfballozni, tájfutni, színezni,
célba dobni, betût kirakni,
motorozni, akadály- és köz-

lekedési pályát tejesíteni. A
kicsik kipróbálhatták az AVON
jóvoltából a kozmetikai termékeket, és megismerkedhettek a svájci fehér juhászkutyával is.
A szülõk sem maradtak mozgás
nélkül, hiszen részükre ügyességi versenyt szerveztek.
A Rendezõ Piramis Sportegyesület ezúton köszöni Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal, Piramis Fitness Klub
és az AVON és a Szentendrei
Balesetmegelõzési Bizottság
támogatását.
A sportolni vágyókat szeretettel várják ovi torna, karate,
aerobik és testépítõ
szakosztályaikba.
Infó: www.piramisfitnessklub.hu, 20-444-3160

