
Megdöbbentõ adatok kerültek napvilágra a V8 átvilágításakor
A polgármester azonnali beavatkozást és felelõsségre vonást kezdeményez

Idén tavasszal nyitotta meg kapuit az európai színvonalú
szentendrei Vizes 8 Uszoda és Szabadidõ Központ, amely
minden igényt kielégítõen nyújtja szolgáltatásait a
sportolni, kikapcsolódni vágyóknak. Amennyire ki-
emelkedõek az uszoda adottságai, annyira megdöbben-
tõ a létesítményt üzemeltetõ Aquapalace Kft. gazdál-
kodása. Az elmúlt félév során a menedzsment minden
hónapban közel 23 millió forintnyi veszteséget termelt.

A gazdálkodási adatok napvilágra kerülésekor Dietz Ferenc,
Szentendre város polgármestere azonnal független vizsgálatot
rendelt el. A mûködés átvilágítása során született jelentés megál-
lapítja, hogy a Aquapalace Kft. felelõtlen üzletpolitikát és
gazdálkodást folytatott, aminek következménye a folyamatosan
veszteséges mûködés. A jelentés megemlít olyan pazarlásokat és
indokolatlan költségeket, amelyek azonnali és határozott be-
avatkozást követelnek meg. 
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VÁROS
Összeállításunk lapunk 
4-5. oldalán olvasható

Zakar Ágnes képviselõ és Majnekné Horváth Katalin voltak a fõ szervezõi a múlt hét pénteken
befejezõdött Millenniumi helytörténeti vetélkedõnek (12. oldal). Hidegkuti Gergely képviselõvel
a város legaktuálisabb városüzemeltetési kérdéseirõl beszélgettünk (4-5. oldal). Bartl József
Munkácsy-díjas festõmûvész kapta az idei életmûdíjat a Magyar Festészet Napja alkalmából
(Lapszemle, 6. oldal). Váczi Eszter ad koncertet november 28-án 18 órakor a Kereskedõház
Caféban (bõvebben következõ számunkban)

Zakar Ágnes Majnekné Horváth Katalin Hidegkuti Gergely Bartl József Váczi Eszter

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

AKCIÓ! • AKCIÓ!
Komplett szemüveg

6900 Ft-tól
ID multifokális lencse 
20% kedvezménnyel

(Hoya VIP partner)

Ingyenes látásvizsgálat!

Útlezárás a Bükkös-parton
Folytatódik a DMRV által kezdeményezett projekt,
amelyben a mára teljesen elavult belvárosi csator-
narendszert korszerûsítik. A betoncsövekbe annyira
belenõttek a gyökerek, hogy már nem tudják elvezetni a
vizet nagyobb esõzések alkalmából, és ilyenkor – mivel
egyesített csatornarendszerrõl van szó – a szennyvíz is
az utcákra kerül. 

A munkálatok két ütemben történnek. Az I. ütemben a patak-
parti zöldséges üzlettõl a Kanonok utcáig lesz lezárva a
Bükköspart, a II. ütemben pedig a Kanonok utcától az evangé-
likus templomig.
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104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(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: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 

Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. 
Ügyeleti díj: 360 Ft

Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor, Hamvas Béla út
2. (26) 310 828
Minden kedden  Szent Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró u.
1/a (26) 310 868
Minden szerdán Vasvári
Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön Pannónia
Patika, Dózsa Gy. út 52. (26)
500 398
Minden pénteken  Napvirág
Csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. (26) 319 354

Hétvégi ügyelet:
November 21-22. Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
(26) 310 487
November 28-29. Vasvári
Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
December 5-6. Pannónia
Patika, Dózsa Gy. út 52. (26)
500 398

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

SSOOSS

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

HELYI TERMELÕK 
JELENTKEZÉSÉT 

VÁRJUK!

A szentendrei székhelyû Erdei
Iskola Alapítvány a Kincs
Egyesülettel karöltve vállal-
kozott arra, hogy összegyûjti
a helyi alapanyagból, helyi
munkaerõvel készülõ helyi
termékeket a Szentendrei
Kistérségbõl (Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány,
Kisoroszi, Leányfalu, Pilis-
szentkereszt, Pilisszentlász-
ló, Pócsmegyer, Pomáz,
Szentendre, Szigetmonostor,
Tahitótfalu, Visegrád). Ilyen
lehet pl. Erzsi néni lekvárja,
Magdi néni kézimunkái, Ildi
kerámiái, Zoli bácsi farag-
ványai stb.
November 28-án nyílik meg a
szentendrei Napórásházban
(Halász u. 1.) a helyi termék
bolt, ahol szeretnénk elkez-
deni a helyi termékek árusí-
tását már az adventi idõszak-
ban. Emellett egy kiadványt
készítünk, mely tartalmazza a
jelentkezõk nevét, elérhe-
tõségét, termékeit. Ezt a kiad-
ványt terjeszteni fogjuk, il-
letve alapítványunk és egyéb
civil szervezetek honlapján is
elérhetõ lesz ez a lista.

További információ: 
Czotter Sarolta, (26) 300-089,
czotter@naporashaz.hu
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FELHÍVÁS!

Felhívjuk a Szentendrén állan-
dó lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok figyelmét,
hogy a választásokban köz-
remûködõ Szavazatszámláló
Bizottságokba független, a
képviselõ-testület által meg-
választott tagok jelentkezé-
sét várjuk, legkésõbb novem-
ber 30-án, 17 óráig.
Részletes információkat Szûcs
Imrénénél az 503-348 vagy az
503-352-es telefonszámon
Maurerné Koncz Tímeánál le-
het kérni.

Várjuk jelentkezésüket!

Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ, HVI vezetõ

Szóljon bele!
Szentendre Város Önkormányzata és a Cromo Alapítvány hív minden érdeklõdõt november
24-én, kedden 18 órakor az állampolgári tanács megalakulását megelõzõ elõfórumra a
Városháza Dísztermébe. Téma: a 2002-ben kijelölt mezõgazdasági területek belterületbe
vonásának vizsgálata. Azaz bõvülhessenek-e jelentõsen a beépíthetõ területek? Mindez
milyen hatással lehet a lakosságra, épített és zöld környezetünkre, a közlekedésre, a városi
költségvetésünkre és intézményünkre?
Itt ismertetjük az Állampolgári Tanács módszert, a célokat és a szervezés lépéseit. Röviden
bemutatjuk a késõbbi Állampolgári Tanácson megvitatásra kerülõ problémát is.
További információ: Kuna Gábor, Cromo Alapítvány, 06-20-449-9232, http://cromo.hu.
Bódog Norbert, Szentendrei Részvételi Demokrácia Kezdeményezés, 06-30-9545-766
www.szentendre.hu. A rendezvényre elõzetes regisztráció szükséges. Kérjük, jelezzék részvételi
szándékukat a szokok.zsuzsa@cromo.hu email címen vagy a (06-1) 210-2713-as telefonszámon.
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A polgármester

naplója
November 20.
(péntek)
11.00 Vallástudományi
Társaság elnökével
egyeztetés
15.00 BME építészhall-
gatóinak kiállítása
17.00 Lakiteleki
Népfõiskolai képzés

November 21.
(szombat)
09.00 Lakiteleki
Népfõiskolai képzés

November 22.
(vasárnap)
09.00 Lakiteleki
Népfõiskolai képzés
18.00 Beregszászi
Jótékonysági Koncert az
Uránia Filmszínházban

November 24. (kedd)
08.30 Álláspályázók
meghallgatása
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT iroda-
vezetõjével megbeszélés
16.00   Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés

November 25.
(szerda)
09.00 Kálvária úti
egyeztetõ megbeszélés
10.00 Kistérségi csatorna
megbeszélés
15.00 Dunakanyar Térségi
Fejlesztési Tanács ülése
Esztergomban

November 26.
(csütörtök)
08.00 Városhatárban
fekvõ területekrõl
egyeztetés
13.00 Polgármesteri
fogadóóra
19.30 „Hölgystaféta“ a
P'art moziban

Közmeghallgatás

November 30-án, pénteken
17.30 órai kezdettel
közmeghallgatás lesz 

a Városháza dísztermében,
melyre minden 

érdeklõdõt tisztelettel vár
Szentendre Város

Képviselõ-testülete. 
A nyilvános testületi ülés

keretében lehetõségük van 
a jelenlévõ képviselõkhöz

kérdéseket feltenni,
javaslattal élni.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A havi kiadások között olyan
megdöbbentõ költségek szere-
peltek, mint a rendszeres nö-
vénybérlés, ami 144 ezer fo-
rintra rúgott minden hónap-
ban, vagy a gépkocsik bérlése,
ami a kiadások sorában min-
den hónapban 233 ezer forint-
tal szerepelt, de az uszoda ve-
zetése – nyitókampány költ-
ségeit is beleértve – havonta
több mint 4,5 millió forintot
költött marketingre is, ami vi-
szont nem jelentkezett a láto-
gatók számának emelkedé-
sében.
Szentendre Város Önkormány-
zata – a válságos helyzet meg-
oldására – testületi döntés
alapján a komplexum feletti
használati jogokat gyakorló
Aquapalace Kft.-ben többségi
tulajdont szerzett, ezzel pár-
huzamosan egy gazdasági és
jogi szakemberekbõl álló
Felügyelõ Bizottságot állított

fel, akik a napi, operatív meg-
újulást figyelemmel kísérik és
errõl rendszeresen tájékoz-
tatják a városvezetést.
Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere a taggyûlést
hívott össze, hogy az intéz-
mény további üzemeltetésérõl
és az új ügyvezetõi pályázat
kiírásáról döntsenek. Továbbá
ezen a napon az Aquapalace
Kft. eddigi ügyvezetõje távo-
zik posztjáról, így a teljes

kivizsgálásig, és az új vezetés
felállításáig a V8-ban sikere-
sen mûködõ fitness terem
sport-szakmai vezetõje végzi
az átmeneti idõszak ügyve-
zetõi teendõit. A kinevezett
új ügyvezetõ azonnali felada-
ta a V8 szolgáltatási struk-
túrájának átalakítása, a be-
lépõdíjak és  bérletek rend-
szerének leegyszerûsítése és a
mûködési költségek csökken-
tése.

A polgármester e hét csütör-
tökére rendkívüli képviselõ-
testületi ülést hívott össze,
valamint felkérte a Felügyelõ
Bizottságot, hogy haladékta-
lanul vizsgálják meg, hogy
kiket és milyen mértékben ter-
hel felelõsség a jelenlegi hely-
zet kialakulásáért, és segítsék
az ügyvezetõ munkáját. „Nem
azért fejlesztjük Szentendrét,
nem azért szerettünk volna egy
európai színvonalú uszodát,
hogy azt felelõtlenség és szak-
mai hozzá nem értés miatt fél
év után be kelljen zárni. Meg
kell keresni, hogy mi vezetett a
jelenlegi helyzethez, kik ezért
a felelõsek, és azonnal hozzá
kell kezdeni a fenntartható
mûködést eredményezõ áta-
lakításokhoz“ – mondta dr.
Dietz Ferenc polgármester.
A következõ számba interjút
készítünk e témában dr. Dietz
Ferenc polgármesterrel és
Szántai Zsolt megbízott
vezetõvel.

Megdöbbentõ adatok kerültek napvilágra 
a V8 átvilágításakor

Távhõ: 
nagy megtakarítás

A 2009. szeptemberi gázszámla alapján kiszá-
molt 2009. október havi hõdíj azt mutatja,
hogy 74,308/m3-es szeptemberi gázkölt-
séggel és 2868/GJ+ÁFA októberi hõdíjjal szá-
molva a megtakarítás a 2009. október 14-ig
hatályban lévõ hõdíjhoz képest 23,42% lett.
– „A fenti ár a 2008. év során végrehajtott a
cég mûködéséhez kapcsolódó racionalizálá-
sok, a megvalósult beruházások és az új gáz-
szerzõdés eredménye“ – számolt be az ered-
ményrõl Horváth József, a VSZ Zrt. vezérigaz-
gatója.

Ez történt 
a múlt héten

November 9.
• A Czóbel parkban sport-
újságírók árvácskákat ültet-
tek, parkot rendeztek a Ford
kezdeményezésére
• Dr. Dietz Ferenc, polgár-
mester interjút adott az MTV
Regionális Híradójának a bel-
területbe vonás kapcsán meg-
jelent hírekre vonatkozóan
• A Kistérségi Ipartestület
környezettudatos kistérségi és
szentendrei vállalkozóknak
„Almacsutka“ díjakat osztott
ki

November 10.
• Potzta Béla és az önkor-
mányzat felajánlásában Pis-
tyúr Zoltán ingyenes munka-
végzésével a szentendrei men-
tõállomás mentõautói új téli
gumikat kaptak

• Átadták a Füzesparki tár-
sasházak panelprogramban
felújított épületeit

November 11.
• Szociális munkások napját
ünnepelték a P'Art Moziban,
amelyen a résztvevõk nagy si-
kerrel olvastak egy „kistérségi
kalendáriumból“ a települé-
seken száz évvel ezelõtt
történt eseményekrõl, fejlesz-
tésekrõl
• Dr. Dietz Ferenc polgár-
mester a VÁTI Kht. által
„Családbarát település“ té-
mában szervezett elõadásán
bemutatta Szentendre, a nõk-
re szabott programját és a
megvalósult fejlesztéseket

November 12.
• Képviselõ-testületi ülés, azt
megelõzõen a Pap-szigeti re-
vilatizációs projekt kapcsán
bejárást tartottak a képviselõk

November 13.
• A Pro Szentendre ügyvezetõ
igazgatójával egyeztettek a
városvezetõk a folyamatban
lévõ beruházásokról és a
kiemelt projektekrõl

November 14.
• Szentendrei iskolák közötti
millenniumi vetélkedõ váro-
sunk történelmével, hagyo-
mányaival kapcsolatban
• Nõszirom Egyesület jóté-
konysági bált rendezett

Lapzárta 
után

Kedd reggel ismeretlen fegyveres férfi kirabol-
ta a Bogdányi utcai IBUSZ-irodát. Egyelõre
még nem tudni, mennyi pénzt vitt el a rabló
– nyilatkozta Belicza Andrea szóvivõ. 
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Rablási
Osztálya nagy erõkkel keresi az ismeretlen
elkövetõt, a nyomozók munkáját segítheti.
az irodába felszerelt kamera felvételei. 
Idén februárban is kirabolták már ugyanezt
az irodát, információink szerint a tettest azóta
elfogta a rendõrség.
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– A tervezést
már végzi a
FÕMTERV, de
mikorra lesz
új belvárosi
közlekedési
rendünk?
– Még egy kis
ideig várni kell
rá. A jelenlegi
rendszer újra-
g ondo l á s á t
azért kezde-

ményeztük, mert valamennyi belvárosi
közlekedési konfliktus forrása a 2004-
ben elkészült és 2007-ben bevezetett
belvárosi közlekedési koncepcióra
vezethetõ vissza. A hasonló dokumen-
tummal rendelkezõ városok 90%-ában
elégnek bizonyul a helyi tervezés, 95%-
ában pedig különösebb gond nélkül
végrehajtható. Nálunk, Szentendrén
azonban sok érdek feszül egymásnak,
ezért a szokásosnál még alaposabb, a
lakossággal egyeztetett, végiggondolt
közlekedési rendet szerettünk volna
kialakítani, figyelembe véve, hogy sok
intézkedés megvalósíthatósága össze-
függ a térfigyelõ kamerák meglétével.
Az új munkaanyagban szereplõ elkép-
zelések jelentõs része csaknem auto-
matikusan végrehajtódik, ha vannak
kamerák a közterületeken. Igaz, ez csak

elvileg van így - biztosat nem lehet
mondani, amíg Szentendrén meg nem
próbáltuk…

Tilos az átjárás?

– Mire helyezi a hangsúlyt az új
munkaanyag?
– Legfontosabb eleme a Duna-korzó,
ahol mindenképpen forgalmat kell
csökkenteni. Az egyirányúsítással si-
került eddig is valamelyest visszaszorí-
tani a forgalmat, de nagyon nem tö-
kéletesen. Akinek itt van dolga, annak
lehetõvé kellene tenni a behajtást
északról is. Az átmenõ forgalom kivál-
tását csak olyan rendszerrel lehet
megoldani, ami egyedül a célforgalom
számára teszi lehetõvé a behajtást. Ez
csak kamerával, illetve másféle tech-
nikai segédlettel mûködik. Az egyez-
tetéseket széles körben, a helyi vál-
lalkozók és lakók bevonásával folytat-
tuk. Az ott felmerült ötlet majdnem
minden érintettnek tetszik, egyelõre
azonban korai lenne konkrétumokról
beszélni. Messze vagyunk a teljes for-
galom kizárásától, és nem is biztos,
hogy ez a cél. Az viszont tény, hogy az
átjárás senkinek nem érdeke. Elõre-
bocsátom, hogy biztosan nem lesz
tökéletes az új szisztéma sem, hiszen
ellenvélemény mindig van.

– Hogyan alakul át a belvárosi köz-
lekedés többi részterülete?
– A belvárosi közlekedési koncepció
nem áll meg az óvárosban. Azért tart
ennyi ideig a tervezés, mert kikötöt-
tük, hogy a belvároshoz hozzátartozik
a Dunakanyar körút is. Jövõre ennek
az anyagnak a felhasználásával meg
fogjuk oldani a Kálvária, a Barackos,
az Egres úti, és a többi nagy gondot
okozó csomópont helyzetét. Február-
márciusban jó lenne szavazni róla, de
aggódom, mert közeledik a választás,
és bár kevés politikai téma került elõ
az utóbbi három évben, most vélhetõen
meg fognak jelenni.
– Nemrég egyeztetés zajlott az uszo-
dát üzemeltetõ Aquapalace Kft. és
az önkormányzat között az úszóme-
dencék használatáról. Milyen ered-
ményre jutottak?
– Válság van, de éppen azért van állam
és önkormányzat, mert az a lehetõség,
hogy a gyerekeink iskolaidõben úszni
tanulhassanak, nem függhet a gaz-
daságtól. Az uszoda tehát pénzbe kerül
a városnak. Az infrastruktúrába, a
kultúrába és a sportba egyaránt pénzt
kell tenni - hogy mennyit, arról persze
lehet vitatkozni. Szerencsésnek tar-
tom, hogy a fûtõmûvel együtt kezeljük
a rendszert. Egy vállalkozás elindulása
és egy tulajdonosváltás a válsággal ter-

helt idõszakban nagyon kockázatos és
megterhelõ, de az önkormányzat jól
jött ki abból, hogy átvette a tulajdonosi
jogokat, mert ez jövõ nyártól a fûtõmû
által termelt hõ állandó kihasznált-
ságát biztosítja. Most sikerült hosszú
idõk óta elõször csökkenteni a távhõ
díját. Ennek egy fontos oka, hogy az
uszoda miatt nagyobb lett a fogyasztá-
sunk, így jobb árat sikerült kialkudni.
Nem szokás a pozitívumokról beszélni,
de jó tudni, hogy ilyenek is léteznek.
Persze vannak problémák is, például a
Kálvária úti parkolás. Kézzelfogható
közelségbe került a parkolóórákra
vonatkozó lízingszerzõdés vége, ami-
nek köszönhetõen idén már nyereséges
lehet a parkolási rendszer. Ezért is
érdemes lenne bevonni az uszoda
környéki parkolást az egységes városi
parkolási rendszerbe, nyilván úgy,
hogy a helyiek ingyen parkolhassanak.
– A problémák sora ezzel még nem
ért véget – sok lakossági panasz
érkezett a zajos gázmotor miatt is.
– Történtek fejlesztések, amelyek
helyzete nincs rendezve a környezõ
lakossággal. Ezzel a Városüzemeltetési
Bizottság folyamatosan foglalkozik.
Csak pénz kérdése, hogy zajmentessé
tegyük a gázmotort. A 7 milliós beru-
házásra rá kell költeni még arányában
körülbelül 10%-ot, de ha ez nem

A bõvülés bûvöletében
Hidegkuti Gergely: amíg igény van rá, Szentendrének fejlesztenie kell az infrastruktúráját

Belvárosi közlekedési rend, az uszoda városi haszna, a szentendrei halottak végsõ nyughelye, tehermentesítõ út, és a belterületbe vonás prob-
lémás kérdései - a legproblémásabb városüzemeltetési kérdésekre a bizottság vezetõje, Hidegkuti Gergely képviselõ válaszolt olvasóinknak.

Hidegkuti Gergely

A legjobbak közé válogatták az új köztemetõ terveit a World Archi-
tecture Festivalon Spanyolországban.

Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkezõ építészeti alkotás közül a
legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival zsûrije Szentendre új
köztemetõjének tervét, a budapesti A4 Stúdió munkáját. A barcelonai konferen-
cián november 5-én hirdettek eredményt. A 25 kategória egyikének (Future
Project of the Year – Competition Entries) gyõzteseként, egyetlen magyar
indulóként a temetõ terve bekerült a másnap rendezett fináléba is – számolt be

róla az Index. A döntõben közvetlenül a gyõztes spanyol iroda mögött végzett.
A World Architecture Festival nemzetközi zsûrijének elnöke, Sir Peter Cook brit
építész dicsérte a tájhoz illeszkedést, az elegáns és szakrális részleteket, valamint
a funkcióhoz méltó érzékeny, festõi grafikát. Az elismerés azért is értékes, mert
nem szponzor vagy gyártó, hanem az építészszakma nemzetközi vezetõi díjazták
a kollégáikat. A temetõ tervezésére Szentendre önkormányzata 2007 végén írt ki
pályázatot; az A4 Stúdió ennek megnyerése után elkészítette a részletes ter-
veket. Az 500 millió forintos beruházás kivitelezésének megkezdését 2010
nyarára tervezik.

Világsiker a szentendrei köztemetõ terve!



történik meg, akkor két lakótömbnyi
embert haragíthatunk magunkra - és
az uszodára.
– Mikorra várható a Kálvária úti új
köztemetõ kivitelezésének kezdete?
– Barcelonában, egy világméretû épí-
tészversenyen különdíjat nyert a szent-
endrei köztemetõ terve. Ez több szem-
pontból is löketet ad az ügynek. Nem
kell attól tartani, hogy hirtelen nem
lesz több temetkezési hely Szent-
endrén. Sokan érdeklõdtek már a kon-
cesszió iránt, de kész terv hiányában
ezeket még nem tudtuk befogadni.
Most szakmai körökben óriási sikert
aratott a terv, így talán még könnyebb
lesz üzemeltetõt találni. Szentendre
nem engedheti meg magának, hogy
2011-ben egy zöld drótkerítéssel kör-
bekerített ásóhelyet létesítsen temetõ
gyanánt. Reális esélyt látok rá, hogy
az elsõ ütem 2011-re elkészül. Tudni
kell, hogy az új temetõ területe a tíz-
szerese a jelenleginek – persze ez nem
egyszerre, hanem ütemezve készül el.

Elõbb lesz út, mint euró

– Hogyan áll jelenleg a nyugati
tehermentesítõ út ügye? Igaz a hír,
hogy 2013 elõtt semmiképpen ne
reménykedjünk a megvalósulásban?
– Büszke vagyok rá, hogy nagy ener-
giabefektetéssel, de folyamatosan
lökjük elõre a tehermentesítõ út kér-
dését. Az egyik városi potentát 2006-
ban, a Közlekedési Program kidolgo-
zásánál kifejtette, hogy ezzel az üggyel
fölösleges foglalkozni, olyan távoli. A
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.
elõdje elõször lesöpörte az asztalról,
mára ott tartunk, hogy folyik az elsõ
ütem tervezése. A 2006-os „sohához“
képest látványos az útügyben be-
következett változás. Most úgy néz ki,
elõbb kezdõdik meg a tehermentesítõ
út építése, mint hogy eurónk lesz. A
tehermentesítõ út persze nem csoda-
szer, de az elkövetkezõ évtizedben
kötelezõen megoldandó kérdés: ha
megvalósul, látványosan csökkenthetõ
a 11-es forgalma. Sokan kérdezik, miért
nem elkerülõnek hívjuk. Én örülök neki,
hogy Szentendrét nem lehet megkerül-
ni, hiszen így a Visegrádra és Esztergom
felé tartó utasok is látják a szépségét,
és meglátogatnak minket. Akinek vi-

szont nincs különösebb dolga a bel-
városban, csak annyi, hogy Pismányból
vagy Izbégrõl jár be Budapestre dol-
gozni, arra nem kell rákényszeríteni,
hogy minden reggel megnézze a
Bükkös-hidat és a templomtornyokat
a 11-esrõl...

Kell-e a „megtelt“ tábla?

– Mit gondol a külterületi ingatlanok
belterületbe vonásáról, amely álta-
lában borzolja a „zöldek“ idegeit?
– Sokszor hallható az az érv, hogy
Szentendre megtelt. Az embereknek
nem tûnt fel, hogy vége van a szocia-
lizmusnak, de kapitalizmussal sem
lehet keverni. Ha van egy kereslet, és
azt ki lehet szolgálni, elõbb-utóbb
kiszolgálják. Ha van reális igény arra,
hogy az emberek a Dunakanyarba
költözzenek ki, akkor mi, szentendrei
képviselõk mondhatjuk, hogy a város
megtelt, de ez senkit nem fog érdekel-
ni. Jobb esetben megtelnek azok a
szentendrei területek – például az
üdülõterületek –, amelyek fölött nincs
kontrollunk, és egyáltalán nem, vagy
csak nagyon nehezen tudjuk az
építõkkel közmûvesíttetni. A rosszab-
bik eset, hogy Pomáz éppen most ter-
vez egy több ezer ingatlanos fej-
lesztést, és az emberek odaköltöznek.
Ekkor mi elesünk az adóbevételtõl, de
az ottani lakók is a mi intézményein-
ket – okmányirodát, orvosi rendelõt,
gimnáziumot – fogják használni. A
legrosszabb eset, ha például a szigetre
vagy tõlünk északabbra költöznek.
Ekkor minden terhelés minket ér, de
kontrollunk nem lesz fölötte, és még
át is megy rajtunk a forgalom. 1999-
ben került elõ a lakóterület bõvítésének
terve, ezalatt az öt fejlesztési terület
közül egy jutott el a szabályozásig. A
fennmaradó területeken el fog telni
még legalább 4-6 év, de inkább több,
mire megjelennek a  lakóházak. Az igaz,
hogy kevés az infrastruktúra, de az
nem, hogy a lakóterületek fejlõdésé-
vel szemben semmi nem áll. 2006 óta
rengeteg fejlesztés történt, most pedig
épül az Egres és a Barackos út – gyûjtõ-
utat a Cseresznyés út óta nem építet-
tünk. Az Egres utcai fejlesztési te-
rületen a fejlesztésért cserébe a tulaj-
donosoktól nagy területet kap a város,
amit nem eladni szeretnénk, hanem
óvoda fog odakerülni, a Radnóti utcai
területen hasonló céllal a baptisták-
nak adunk területet, felújítjuk, bõ-
vítjük a szakorvosi rendelõt, bõvül a
tûzoltóság. Az intézmények az álta-
lános leépülés ellenére folyamatosan
bõvülnek, igyekeznek követni a la-
kosságszám növekedését. Nyilván-
valóan figyelembe kell venni a ter-
mészeti értékeket. Személy szerint én
sem akarok természetvédelmi területen
ingatlanfejlesztést. A továbbépülés
ugyanakkor természetes folyamat,
ezért is cáfolom, hogy a város 25 ezer
lakosnál megtelt.

Bokor Tamás
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a Már 2002 augusztusában elkészült
Szentendre településszerkezeti terve,
amely tartalmazza a város fejlesztési
irányait, köztük öt lakóterületi bõvítés
anyagát. Akkor 13 igennel döntött a
testület a fejlesztések ütemérõl, azok
sorrendjérõl. Amennyiben az érintett
területek tulajdonosai a lakóterületbe
vonás feltételeit teljesítik, s a testület
nem hoz az átminõsítésrõl döntést,
vizsgálható a felelõsség kérdése is.
Hosszú út vezet még az építkezések
megkezdéséig, a tulajdonosokat ter-
heli a településrendezési szerzõdések
aláírása, s ennek alapján a városfej-
lesztési hozzájárulás maradéktalan
megfizetése, valamint a telekalakítási
vázrajz elfogadása, végül az infrastruk-
túra teljes kiépítése.
Egy felelõs városvezetésnek nem az a
feladata, hogy lassan évtizedes kér-
déseket tovább odázzon, nem azért
kapta mandátumát, hogy véget nem
érõ vitákat folytasson, hanem hogy
megoldja azokat, döntéseket hozzon,
és ezzel szolgálja a város fejlõdését. A
dunakanyari kistérség növekedése elk-
erülhetetlen, azonban ennek negatív
hatásai csak városhatáron belül tart-
hatók kontroll alatt. Szentendre Ma-
gyarország egyik legvonzóbb városa,
dinamikusan fejlõdik, évente kb. 300
gyermek születik. Szentendre döntési
helyzetben van, adottságai, fejlesz-
tése magával hozza a gyarapodást, a
növekedést. A célunk ütemezett,
kézben tartott városfejlesztés.
„Szentendre egy nagyszabású városfej-
lesztésen megy keresztül. Jelenleg és a
közeljövõben összesen 7 infrastruk-
turális nagyberuházást valósítunk meg,
2,5 milliárd Ft értékben. Építünk utat,
csatornát, óvodát, szakorvosi rendelõt,
gátat, felújítjuk a Fõ teret. Egy ilyen,
minden szentendrei életminõségének
javítását szolgáló városfejlesztési terv
végrehajtása tetteket igényel.“ – jelen-
ti ki a polgármester. 
Az Egres úti fejlesztés elsõsorban a
szentendreieket szolgálja, a terület-
nek 18%-a már most is lakóingatlan.
Ez a határozat teremti meg annak a
lehetõségét, hogy a szentendreieknek,
az itt élõk gyermekeinek ne kelljen
elköltözniük a városból. Az egyre népe-
sebb családok számára így biztosítja a

város az otthon lehetõségét. Az építési
engedélyek kiadásának feltétele az
egész területen az infrastruktúra tel-
jes kiépítése, ezért robbanásszerû
építkezés nem várható. „Nem célunk,
hogy tömeges beköltözések történjenek,
ezért sehol és semmilyen körülmények
között nem engedünk lakóparkot épí-
teni. Az Egres úti területek célja, hogy
a szentendrei családok itt tudják ter-
vezni jövõjüket, különös tekintettel
arra, hogy az átminõsítés után családi
házas övezet fog kiépülni, s a területen
egy új óvodának a helye is kijelölésre
kerül. Szentendre érdeke azt kívánja,
hogy döntsünk, cselekedjünk és biztosít-
suk a fenntartható fejlõdést“ – mondja
dr. Dietz Ferenc polgármester.
Az Egres úti fejlesztéseket negatívan
megközelítõ újságcikk taglalja a pol-
gármester érdekeltségét. Sajnálatos
módon ezt az érintett megkérdezése
nélkül tette, ezért az adott írásból a kor-
rektség mellett jó pár tény is hiányzik.
Az érintett területnek 89 tulajdonosa
van, a tulajdonosok 90%-a szentendrei.
A 89 tulajdonos egyike dr. Dietz Ferenc
édesapja, aki 1359 nm területét kár-
pótlásként kapta 1998-ban. Ez a tulaj-
donrész a teljes terület 1,37%-a. A pol-
gármester a területet érintõ önkor-
mányzati döntésnél – érintettség okán
– nem vett részt a szavazásban.
Szentendre városvezetése az elmúlt
hét évben minden létezõ fórumot meg-
nyitott annak érdekében, hogy a la-
kosság javaslatai, véleménye figyelem-
bevételével formálja, alakítsa a várost.
Csak az Egres úti fejlesztések kapcsán
nyolc alkalommal volt lehetõség az
egyeztetésre. A civil szervezetek ko-
molyan vételét bizonyítja, hogy Szent-
endre tudomásunk szerint az ország-
ban elsõként elfogadta a civil rende-
letet, és ebben bevezette az állampol-
gári tanácskozás jogintézményét,
amely lehetõséget ad arra, hogy külön-
bözõ álláspontok megvitatása után
elfogadható megoldás szülessen. A
képviselõk a testületi döntésen úgy
határoztak, hogy az Egres úti terület
véleményezési eljárását a lakóterületi
fejlesztések témájában a 2010. január
23. napjára tervezett állampolgári
tanácskozás eredménye ismeretében
zárják le.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
a beépítési területek bõvítésérõl

--2255%%  aa  sszzeenntteennddrreeii  llaakkoossookknnaakk
nnoovveemmbbeerr  11  --  ffeebbrruuáárr  2288..  kköözzöötttt

TTeell..::  2266//330033  117788

Az Index internetes újság november 9-én közölt Tíz százalékkal nagy-
obbítanák Szentendrét címû írásában foglalkozik egy szentendrei, ún.
Egres úti fejlesztéssel és a testület ezzel kapcsolatos 2009. novem-
ber 12-i napirendjével. Az adott cikk számos csúsztatást, pontatlansá-
got tartalmaz, nem szólaltatja meg az érintett feleket, és nagyon
messze áll a pártatlan és objektív tájékoztatástól. A közvélemény hite-
les tájékoztatása érdekében az alábbi közleményt tesszük.



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 41. SZÁM • 2009. NOVEMBER 20.

6 város

A város lakossága 
dönthet Szentendre
életérõl
Nemcsak tájékozódhatnak
Szentendre ügyeirõl, hanem
közvetlenül bele is szólhatnak
a város életének alakulásába,
illetve jövõjének tervezésébe
a helyi civil szervezetek és
egyházak egy, a napokban
elfogadott helyi rendeletnek
köszönhetõen. 
MTI, OKTÓBER 27. MAGYAR NEMZET

ONLINE, 168 ÓRA ONLINE

Közel kétszáz mûvész
él és alkot ma
Szentendrén
Több mint kétszáz alkotó
mintegy ezer mûvét mutatták
be a magyar festészet nap-
jához kapcsolódó program-
sorozaton. A most ezeréves
város életében a „Szentendre,
a festõk városa“ címû kiállítás
nemcsak a kultúra, de egyben
a város, a városi értékek és a
mûvészek ünnepe is. A ren-
dezvény egyik különleges-
sége, hogy elõször állítanak
itt ki együtt a nyolcvan éves
régi és a negyvenéves Új Mû-
vésztelep alkotói. „Városunk-
ban közel kétszáz mûvész él és
alkot, ezáltal Szentendre az élõ
kultúra városa is, amely nem-
csak õrzi, de fejleszti is az örök-
ségbe kapott kincset“ – mond-
ta dr. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere.
KULTÚRA.HU OKTÓBER 20., GON-
DOLA.HU OKTÓBER 24. 

36 év után együtt 
az Európai Iskola
Harminchat év után ismét
együtt láthatók a II. világ-
háború után három évig létezõ
magyarországi Európai Iskola
mûvészeti csoporthoz tartozó
alkotók munkái. A Párizsi Ma-
gyar Intézet (PMI) különleges
tárlatán tíz mûvésztõl mintegy
54 munkát vonultatnak fel. A
PMI-ben bemutatott alkotások
a Magyar Nemzeti Galériából,
a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeumból, a szentendrei Fe-
renczy Múzeumból és több
magángyûjteménybõl érkeztek
Párizsba. 
MTI, METROPOL.HU, OKTÓBER 25.

Nyeregben 
a polgármesterek
A Szentendrei kistérség pol-
gármesterei 35 km-t bicik-
liztek a Pilisi Tekerõn. A túra-
verseny sikerességét jelzi,
hogy több mint háromszázan
vettek részt rajta. A pilisi

települések érintésével zajló
kerékpáros túraverseny célja
elsõsorban nem a küzdelem
volt, hanem hogy felhívják a
figyelmet a sport és a közös
programok fontosságára.
SZABADBAN.HU 10. 26. 

Kiállítás a 800 éves
rendrõl
Egyedülálló kiállítással ün-
nepli a ferences rend ala-
pításának 800. évfordulóját a
magyarországi rendtartomány
és a 60 éves Esztergomi Fe-
rences Gimnázium a Szent-
endrei Képtárban. 
MNO - PL OKTÓBER 22. 

Kassai modernek a
MûvészetMalomban
A szentendrei kiállítóhely elsõ
ízben ad áttekintést a múlt
század húszas és harmincas
éveiben Kassán született al-
kotásokból. A MûvészetMalom
2005-ben indított kiállítás-
sorozatának szándéka az volt,
hogy a jelentõsebb közép-
európai mûvésztelepek és
képzõmûvészeti gyûjtemé-
nyek anyagát szisztematiku-
san bemutassa a város leg-
nagyobb kiállítási intézmé-
nyében. 
KULTÚRA.HU, (MTI) OKTÓBER 23.,
PUK.HU OKTÓBER 22., MAGYAR

NEMZET OKTÓBER 24.

Még tart a magyar 
festészet ünnepe
Bartl József, Munkácsy-díjas
festõ kapta az idei életmûdíjat
a Magyar Festészet Napja alkal-
mából. Az elismerést minden
évben a magyar kortárs festõk
ítélik oda azon mûvésznek, aki
már teljes életmûvet mondhat
magáénak, és annak színvo-
nala elismerésre méltó. A
szentendrei mûvésztelepnek
1972-tõl, a Mûhely Galériának
1980-tól tagja. Budapesten és
Szentendrén él. Festészete
1972-tõl, Szentendrére köl-
tözésétõl változik meg.
MA.HU OKTÓBER 20. 

Bõvítik az érdi egész-
ségügyi központot
Pest megyében 18 milliárd
forint értékû egészségügyi
intézmény-korszerûsítés való-
sul meg, ebbõl az összegbõl
modernizálják a szigetszent-
miklósi, a dabasi, a szentend-
rei szakrendelõt és épül új
intézmény Abonyban.
WEBORVOS.HU, OKTÓBER 30.

Összeállította: Dobos Ágnes

Lapszemle 
október 17-30.

Adventi gyertyagyújtás 

a Fõ téren

Szép hagyománnyá vált városunkban össz-
egyûlni a Fõ téren adventi vasárnapokon,
és közösen meggyújtani a gyertyát az

adventi koszorún. Így lesz ez ebben az esz-
tendõben is, és ezen alkalmakkor szeretettel
várjuk a szentendreieket. A négy adventi vasár-
napnak házigazdái, vendéglátói lesznek, akik
az általuk készített finomságokkal vendégelik
meg a Fõ térre érkezõket.

November 29-én 16 órakor:
Házigazda: Szentendre képviselõ-testülete és
a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Köszöntõt
mond és az elsõ gyertyát meggyújtja: dr. Dietz
Ferenc polgármester. A gyertyagyújtás elõtt a
református óvoda gyerekei adnak mûsort.

December 6-án 16 órakor:
Házigazda: A város pedagógusai és egészség-
ügyi dolgozói. Köszöntõt mond Zakar Ágnes
képviselõasszony, a gyertyát meggyújtja Bu-
kovszkyné Csoba Zsuzsanna, aki 2009-ben Város
Pedagógiai Díjban részesült. 15,30 órakor a
Szivárvány tagóvoda gyermekei adnak ünnepi
mûsort. A gyertyagyújtás elõtt 15.45-kor Melich
Krisztina és Zakar Ágnes vezetésével alkalmi
ünnepi kórus karácsonyi dalokat ad elõ, mely-
hez örömmel veszik, ha a jelenlévõk is csat-
lakoznak.

December 13-án 16 órakor:
Házigazda: A Szentendre Kistérségi Ipar-
testület összefogásában – iparosok, vendég-
látósok és kereskedõk. Köszöntõt mond: Dragon
József, az ipartestület elnöke, a gyertyát meg-
gyújtja Gyöngyössy László autószerelõ és autó-
kereskedõ, aki 2009-ben Szentendre Város
Tisztes Iparosa Díjban részesült. A gyertya-
gyújtás elõtt, 15.45-kor a Püspökmajor lakó-
telepi tagóvoda nagycsoportosai ünnepi
hangulatú köszöntõket énekelnek.

December 20-án 16 órakor:
Házigazda: Mûvészek és sportolók. Köszöntõt
mond Hajdu Gábor, a Sport és ifjúsági munka-
csoport elnöke, gyertyát gyújt Szakács Imre, a
Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesület elnöke.
Az egyesület ebben az évben Pro Urbe-díjat
kapott. A gyertyagyújtás elõtt 15.45-kor a
Bimbó úti óvodások Bölcsõcske címmel karác-
sonyi köszöntõt énekelnek.
A vasárnapi gyertyagyújtások után egy pohár for-
ralt borra vagy forró teára és pogácsára látja
vendégül az odalátogatókat Eckensberger Attila, a
Korona Étterem tulajdonosa. Advent elsõ vasár-
napjától az év végéig a Korona Étterem ablakaiban
az alábbi mûvészek adventi témájú alkotásai
tekinthetõk meg: Deim Pál, Krizbai Sándor (Alex),
Aknay János, efZámbó István, Kátay Mihály,
Georgios Tzortzoglou (Yorgos), Balogh László,
Margith Szabolcs, Varga Ödön Tibor (Edmund),
Holdas György, Csató Máté, Tóth Eszter, Sz. Varga
Ágnes (Kabó), Winkler Zsuzsanna, Eckensberger
Lilian, Szakács Imre, Kutlán András.

Kedves
Szentendreiek!

Közeledik a karácsony, a szeretet ün-
nepe, amikor minden ember egy kis
meghitt együttlétre, odafigyelésre vá-
gyik. Sajnos azonban egyre több olyan
család van Szentendrén, akinek nem áll
módjában karácsonyfát állítani és
ajándékot adni szeretteinek.

Elõször 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló
emberek megrendeztük az „Angyalmamák“
karácsonyi ünnepségét a Városháza díszter-
mében, amely nagyon sok gyermeknek és fel-
nõttnek szerzett egy életre szóló élményt,
örömet. Idén is szeretnénk – immár hagyo-
mányként – december 16-án, szerdán emlé-
kezetessé tenni a gyermekeknek a szeretet
ünnepét.

Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy
kisgyermek ajándékhozó "Angyala", kérem ker-
essen meg engem a Polgármesteri Hivatal
titkárságán (Városház tér 3. I. emelet) minden
nap 16 és 18 óra között. Amennyiben a szemé-
lyes találkozásra nincs lehetõség, kérem hívjon
a 06-70-250-4062 telefonszámon, vagy Bíró
Bernadettet és Szirmai Zsuzsannát a (26) 503-
339-es telefonszámon a részletek megbeszélése
érdekében. Ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal
is hozzájárulhat a rendezvény költségeihez.

Elõre is köszönöm a segítségüket és nagyon
számítok Önökre, de még jobban számít Önökre
közel 200 szentendrei kisgyermek!

Üdvözlettel:

dr. Szántó Csilla, 
dr. Dietz Ferenc polgármester felesége



város  7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 41. SZÁM • 2009. NOVEMBER 20.

„Az igazat érteni,
a szépet érezni,
a jót gyakorolni kell.“

Top4izbég a Bolyai
versenyen

Idén is megrendezték a Bolyai matema-
tika csapatversenyt. „Az összedolgozás
képessége az egyik legnagyobb érték az
életben –  ez volt a mottója a középisko-
lai tanárok által 2004-ben indított
versenynek. A két nagyszerû mate-
matikus, apa és fia elõtt tiszteleg ez a
vetélkedõ.

A gyerekek négyfõs csapatokban mérték össze
tudásukat a fõvárosban és 14 megyében. Pest
megyében október 16-án rendezték meg a
versenyt a Szentendrei Református Gimná-
ziumban. A szervezõk nagyszerû munkát vé-
geztek, színvonalas volt a vetélkedõ lebonyo-
lítása. Iskolánk a harmadikosokkal kezdõdõen
minden évfolyamból kiállított egy-egy csapa-

tot. Felkészítõ pedagógusaik: Baranyainé
Németh Szilvia, Csuhai Piroska, Drobniné Fehér
Sarolta, Gallai Zsófia, Horváthné Nagy Margit,
Kertészné Ikvai Enikõ, Pluhár Viktória, Sipos
Mária, Tirol Enikõ.
Nem is gondoltuk volna, hogy az ezt követõ
pár nap több izgalmat tartogat, mint maga a
verseny. Alig vártuk, hogy az eredmények
véglegesek legyenek. Hatalmas volt az örö-
münk, amikor kiderült, hogy az Izbégi Általános
Iskola 3. évfolyamos csapata bejutott az elsõ

tíz díjazott csapat közé. Pluhár Viktória tanárnõ
nyolcadikosai a 10. helyen végeztek. Név
szerint: Borbély Ádám, Findeisz Dávid, Kónya
Eszter, Márton Bálint.
November 5-én Ráckevén, az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában volt a Pest megyei verseny
eredményhirdetése. Itt derült ki, hogy iskolánk
csapata, a Top4izbég, a megye 99 csapata közül
a 7. helyen végzett.
A díjkiosztón a rendezõk néptánccal, zene-
számokkal színesítették a programot. A diákok
mellett a felkészítõ tanárok is elismerésben
részesültek. Jó volt izbéginek lenni Ráckevén,
köszönhetõ ez Horváthné Nagy Margitnak és a
csapatnak, Hermann Ádámnak, Jancsó Do-
rottyának, Kovács Boldizsárnak, Novák Mi-
lánnak. Margit néninek különösen szívme-
lengetõ volt ez a nap, hiszen volt tanítványai
a Református Gimnázium színeiben is sikere-
sen szerepeltek.
Köszönet Margit néninek, hogy heteken át
lelkesen foglalkozott a gyerekekkel, megtaní-
totta nekik az együtt gondolkodást. Meg-
éreztette velük az együtt végzett munka
örömét, megízleltette a közös sikert. A gyerekek
megtanulták, hogy a befektetett munka
megtérül, az eredményért érdemes dolgozni. A

felkészítésért köszönet illeti még Baranyainé
Németh Szilviát, aki matematika óráin alapoz-
ta meg a tudást, és a magyart tanító pedagó-
gusokat, hiszen a feladatok megoldásához
komoly szövegértõ képességre volt szükség. A
gyerekek lelkesen megfogadták, hogy jövõre a
4. évfolyamon még jobb helyezést érnek el
Margit néni vezetésével.
Gratulálunk Top4izbég!

Jancsó Katalin
pedagógus

Újságírók árvácskát ültettek
November 9-én került sor a Ford megújult haszongépjármûvei
hazai bemutatójára. A meghívott újságíróknak a sajtótájékoz-
tató után a tesztelés keretében érdekes meglepetésben volt
részük. A tavaly átadott, 32 ország kereskedelmi, marketing,
alkatrész-értékesítési, vevõszolgálati és oktatási tevékenységét
irányító regionális központja az önkormányzattal együtt-
mûködésben kiválasztott egy parkot, és felkérte az újságírókat,
az autók tesztelését kössék egybe a Czóbel park rendbetételé-
vel. Kun Csaba alpolgármester megköszönte az 1800 árvácska
elültetésére vállalkozó újságírók munkáját.

Útlezárás a Bükkös-parton
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az I. ütem körülbelül három hétig tart, attól függõen, hogy az
útfelbontás során milyen nehézségekkel találkoznak, illetve az
idõjárás mennyire nehezíti a munkát. A forgalmi rend annyiban
változik, hogy az autók a Bajcsy és a Kanonok utcán tudják kik-
erülni a lezárt szakaszt.
A II. ütemnél lesz nagyobb forgalmirend-változás. Megfordul a
Kanonok utca forgalmi iránya, megnyitják a Rab Ráby étterem
elõtti útszakaszt, így az autók a Kucsera utcán keresztül tudják
elhagyni a belvárost.

A kivitelezõk kérik az autóvezetõk, elsõsorban a szülõk
türelmét és megértését a csatornafelújítás idõszakában.

KÖSZÖNJÜK!  
A Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület vezetõsége
köszönetet mond a pártoló, állatszeretõ civil lakosságnak, akik
1%-os adományukkal ez évben is segítették állatmenhelyünk
fennmaradását és további eredményes mûködését. 
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2008. évi adóbevallások után

Egyesületünknek felajánlott 1% adótámogatás összegét megkaptuk, pontosan 14 072 000 Ft
értékben. 
Az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a támogatás összegét ezúttal is az állatmenhely napi
üzemeltetésének, az egyre növekvõ állatlétszám minél jobb ellátásának, és a menhely folyamatos
mûszaki felújításának, további férõhelyek, kültéri kifutók létesítésének költség-fedezetére
fordítjuk.

SZENTENDREI ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET KKhT.

Leégett egy melléképület
November 16-án, a
kora hajnali órákban
kigyulladt egy kb. 40
nm-es melléképület
Szentendrén, a Bük-
kös-parton. A tulaj-
donosnak nem volt
telefonja, ezért ke-
rékpárra ült, és egy
utcai telefonfülkébõl
hívta a tûzoltóságot.
A kivonuló egységnek sikerült megfékezni a tüzet, így megakadá-
lyozták a továbbterjedését. A ház tetõszerkezete teljesen
leégett. Az oltást nehezítette az udvarban felhalmozott nagy
mennyiségû építõ- és tûzelõanyag. Személyi sérülés nem
történt.

Weszelits András helyettes szóvivõ
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága

weszelits@tuzendre.hu
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Szabadságot korlátozó liberalizmus
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 gon-
dolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.

„A monopólium jó, mert dinamizálja
a piacot“ közölte a könyvpiac elemzé-
sérõl szóló vitán a Gazdasági Verseny-
hivatal munkatársa a kiadók képvi-
selõivel, akik azt kérdezték, mikor érzi
úgy az állam, hogy be kell avatkoznia
a monopolhelyzetben lévõ kereske-
dõkkel szemben, akik úgy biztosítják a
visszafogott fogyasztói árakat és ked-
vezményeket, hogy a saját haszonkul-
csuk folyamatos növelése mellett
irreális szintre szorítják a beszállítói
árakat. Hozzátette, hogy a kérdezõk-
nek a monopóliumokkal kapcsolatban
korszerûtlenek a közgazdasági nézetei,
és állami beavatkozásra ne számít-
sanak. Majd indulatos fejtegetésbe
kezdett arról, hogy milyen alacsony
színvonalú a hazai felsõoktatás és
tulajdonképpen semmi szükség nincs
magyar szakkönyvkiadásra.
Más ágazatokban is hasonló a helyzet.
Mivel a multik által átíratott közgaz-
daságtan szerint a monopolhelyzet
önmagában már nem indokolja az álla-
mi piacszabályozást, a hatóság a fo-
gyasztói árak alakulásának sokszor
nyakatekert és követhetetlen logikájú
elemzésével dönt arról, hogy bünteti
vagy korlátozza a piaci szereplõk
viselkedését. Nem számítanak az egyéb
következmények. Például az, hogy a
termék átvételi árába már nem fér bele
a munka járulékköltsége, s így a feketén
foglalkoztatott munkavállaló és a be-
vételtõl elesett állam, s ezen keresztül
a közszolgáltatásokat igénybe vevõ
„fogyasztó“ is rosszul jár. Sõt, a helyi
erõforrásokból helyi piacra elõállított
termékek kiszorulnak a fogyasztásból
a külpiacon állami támogatással elõál-
lított, ill. egészségre ártalmas élel-
miszerekkel, gyermekmunkával készült
ruházati termékekkel, környezet-
szennyezõ technológiával gyártott

iparcikkekkel vagy egyszerûen a silány
minõségû tömegárukkal folytatott
versenyben. A kartellezés miatt idõn-
ként kiszabott büntetések pedig a
töredékét teszik ki az erõfölénnyel való
visszaélésbõl származó haszonnak.
Az erõsek és a gyengék húsz éve folyó
szabad versenye oda vezetett, hogy a
magyar lakosság nyugdíjából, egész-
ségügyi ellátásából, iskoláink mûköd-
tetésébõl, az elesettek támogatásából,
a cigányság felzárkóztatásából vagy a
hazai gazdák és vállalkozások fej-
lesztésébõl hiányzó források adó-
paradicsomokba szivárognak adózat-
lan jövedelemként, s az állami, önkor-
mányzati és lakossági hitelek kamatai,
illetve a multinacionális vállalatok
nyeresége a jómódban élõ társadalmak
nyugdíjalapjait, menedzseri jövedel-

meit és banki bónuszait finanszíroz-
zák. 
A huszadik évfordulón a magyar
liberális párt politikusai úgy nyilatkoz-
tak, büszkék arra, hogy a gazdasági
rendszerváltás lényegében az õ kon-
cepciójuk szerint ment végbe.
Az emberi természet hajlamos az
erõszakra, a léhaságra és az önpusz-
tításra. A szervezett társadalmakban
hagyományosan az állam és a vallási
rendszer biztosítja a rendet és ösztönzi
az egyént a közjó által megkívánt tel-
jesítményekre. Az állam és az egyház
bizonyos korokban és helyzetekben
korlátozza, máskor elõsegíti az egyéni
szabadságot. A születésrendi és va-
gyoni alapú osztálytársadalmakban és
a zsarnoki politikai rendszerekben,
mint amilyenek a különféle kommuniz-
musok is, társadalmi és politikai moz-
galmak indulnak a szabadságjogok
kiterjesztéséért. A modern társadal-
mak pedig arra is rájöttek, hogy a közjó
érdekében az egyénnek joga és köte-
lessége a képességeit sokoldalúan
kibontakoztató nevelést kapni és
elszenvedni.
A klasszikus szabadelvû gondolkodók
még tudták, hogy a szabadság egyen-
súlyok rendszere: az egyén szabadságá-
nak korlátai is vannak, legfõképpen
mások szabadsága; az egyénnek köte-
lességei is vannak, nemcsak jogai; a
liberális társadalom nem mentes 
a kényszertõl; hogy a többség és a
kisebbség viszonya kölcsönösen elfo-
gadott erkölcsi és jogi normák be-

tartásán alapul; s nem utolsósorban,
mindennek a célja és értelme a közjó,
amely a maga helyén (még az üzleti
életben is) minden egyéntõl tisz-
tességet és a képességeivel arányos
teljesítményt kíván.
A mai magyar liberálisok mintha
megfeledkeztek volna a hagyományos
alapelvekrõl. Megfeledkeztek a köz-
jóhoz való igazodás követelményérõl.
Elfogadják és támogatják az extrém,
deviáns és önpusztító egyének és
kisebbségek (kábítószerélvezõk, alko-
holisták, munkakerülõk, megélhetési
bûnözõk, összeférhetetlen magatar-
tást tanúsítók, önbíráskodók, gyer-
mekeik életét tönkretevõk stb.) jogát
arra, hogy állapotuk és viselkedésük
következményeit és költségeit (a
félelemben élést, tolvajlást, egész-
ségügyi, biztonsági és eltartási kiadá-
sokat, az oktatás lehetetlenné tételét,
stb.) a többségre hárítsák. Sõt folya-
matos erkölcsi és törvényi nyomás alatt
tartják a többséget egyénenként és
közösségként egyaránt, azt követelve,
hogy tanúsítsanak toleranciát és
együttmûködést a devianciával és an-
nak következményeivel szemben.
Érzékelve a többségi társadalom fen-
tiekkel kapcsolatos ellenállását, fo-
lyamatos össztûz alatt tartják, vádas-
kodva intoleranciával, rasszizmussal,
antiszemitizmussal, s követelve, hogy
mint korszerûtlent, adja fel hagyo-
mányos erkölcsi felfogását, vallá-
sosságát, a renddel, a közjóval és az
állammal szembeni elvárásait, hagyo-
mányos nemzeti identitását és mûvelt-
ségét. 
Az állami- és médiaintézményeket
irányító, szerkesztõ és a multina-
cionális vállalatok céljait kritikátlanul
kiszolgáló liberális értelmiség tuda-
tosan és elkötelezetten közremûködik
abban a gátlástalan manipulációban,
amely a középosztály kevéssé mûvelt,
lecsúszó rétegeit bármikor és bármivel
kapcsolatban megvezethetõ, közössé-
gi kötelezettség és felelõsségvállalás
nélküli szórakozó-fogyasztó zombi-
réteggé zülleszti. Mindez ellentétes a
mûvelt, képzett autonóm, mások jogait
tiszteletben tartó, a szabadságával élni
tudó új magyar polgárság eszményé-
vel, amelynek kinevelése a rendszervál-
tozás társadalmi célkitûzése volt. Ezt
a kártékony és szélsõséges liberális
értelmiséget a magyarság túlélése
érdekében mielõbb meg kell fosztani a
politikai és közéleti befolyásolás
eszközeitõl.

Teveli

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 28-án 

a Nyitott kapuk napján a Szentendrei Református Gimnáziumba, 
és nézd meg, hogy milyen a diákélet a mi iskolánkban

Sok szeretettel várunk benneteket 8-tól 11 óráig
Az iskola tanárai és diákjai



„Szinte minden utcában épül valami.
Azt mondják városszerte, hogy új élet
indul a városban…“ jegyezték fel 1958
januárban a szentendrei tanácsülés
jegyzõkönyvébe. A ténymegállapítás
nem mondható alaptalannak, mert
valóban, az 1956 elõtti évekhez képest
jelentõs változások zajlottak le Szent-
endrén. S ezen az sem változtat, hogy
ugyanezen a tanácsülésen rávilágítot-
tak a város leggyengébb pontjaira,
úgymint a köztisztaság hiányos-
ságaira, a már hosszú évek óta fennál-
ló, súlyos lakáshiányra és a tö-
megközlekedés nem kielégítõ voltára. 

A meséken is fordítani kéne

A jelentõs változásokat jól érzékelteti,
hogy 1958 nyarán az itt állomásozó
szovjet katonai alakulat elhagyta a
várost. Ugyanezen a nyáron rendezték
meg elsõ ízben a Szentendrei Kulturális
Napok elnevezésû rendezvényt, a ké-
sõbbi Szentendrei Hetek és a Szent-
endrei Nyár elõfutárát. Megnyílt a Pest
Megyei Idegenforgalmi Hivatal szent-
endrei kirendeltsége. Elkezdõdött az
állami tulajdonban lévõ fõtéri házak
tatarozása, mûemléki helyreállítása. A
Rákosi-korszakon való túllépés az
utcanevek megváltoztatásában is kife-
jezést nyert: a Rákosi Mátyás utcából
Dumtsa Jenõ, a Sztálin útból Bük-
köspart, a Sztahanov utcából Dalmát
utca, a Gerõ utcából Angyal utca, 
a Molotov utcából Rakodczay Pál, a
városban egykor élt színésznek emléket
állító utca lett.
A városi tanács és a vb igyekezett a
társadalmi problémákat is kezelni,
kézben tartani. „Igen elterjedt az alko-
holizmus, ami sok munkát ad a
rendõrségnek“ – állapítják meg a város-
háza dísztermében ülésezõ tanács-
tagok. Egy másik megoldandó problé-
ma, hogy „az osztályidegen elemek a
harcot még ma sem (1958!) adják fel, a
városban mintegy 200 fõ osztályidegen
van, akik szervezkednek, lázítanak.
Sikerült õket illegalitásba szorítani, de
most gazdasági vonalon igyekeznek
támadni…“ Az ifjúsággal sincs min-
den rendben, de õket illetõen a felnõt-
tek  követték el a hibát – olvashatjuk
az egyik jegyzõkönyvben –, mert túl-
ságosan elkényeztették õket, mond-
ván: nekik legyen jobb, mint szüleiknek
volt. Elkényeztetik õket, ezért félváll-
ról veszik a dolgokat, túl sok a szaba-
didejük, cinikusok és udvariatlanok.
Az iskolákban is „szûk szoknyában,
jampi módra kiöltözve jelennek meg“,
de ezt meggátolandó, 1959-ben már
kötelezõ a fekete iskolaköpeny és az
egyensapka. Ugyancsak a gyermekek
érdekében veti fel az egyik tanácstag,

hogy ugyan a hagyományok ápolása
szerinte is helyes, de már nem idõ-
szerû, hogy a mesék még mindig kirá-
lyokról és hercegekrõl szólnak. Úgy
véli, hogy „a burzsoá behatások ellen
is harcolni kell, különösen az ifjúság
nemi élete terén.“

Itt kezdõdött a bóvliváros?

A lakosság életszínvonalát érintõ egyik
legjelentõsebb változás a hatvanas
évek elsõ felében az
volt, hogy érezhetõen
bõvült a korábban
jogos kritikával il-
letett szentendrei
üzletek köre és javult,
korszerûsödött sok
v e n d é g l á t ó h e l y .
1961-ben az egész-
ségügyi hatóság be-
záratta a Zöldfa
vendéglõ konyháját,
ugyanakkor egy ko-
rábbi italbolt helyén
korszerû étterem, a
Görög Kancsó kezdte
meg mûködését,
melynek belsõ falait
Szánthó Imre vidám
falképei díszítették. A
Határcsárdát ugyan-
csak ez évben alakí-
tották át magyaros ét-
teremmé. A Görög ut-
cai maszek cukrászda
nagy zsúfoltság mel-
lett mûködött már a
hatvanas évek elején
is, miközben a Ven-
déglátó Vállalat cuk-
rászatait alig látogat-
ták. A Pest Megyei
Hírlap Szentendrei
melléklete 1962-ben
arról cikkezett, hogy:
„Legfõbb ideje, hogy
teljesen megszûnjenek
azok a helyiségek – így a Béke söntése
és városunk szégyensarka, a HÉV állomás
melletti büfé – ahol a közismert garáz-
da személyek ütik fel tanyájukat.“
Mindemellett 1962-ben már elsõ
osztályba sorolták az elõzõ évben alapí-
tott Pap-szigeti kempinget. Egy nyu-
gatnémet szerkesztõ azt nyilatkozta,
hogy náluk legfeljebb három ilyen
kemping van, és nagy jövõt jósolt az
új szentendrei táborhelynek. S néhány
év múlva Szentendre már a nemzetközi
kempingtalálkozó helyszíne, amit a
külföldiek Közép-Európa egyik leg-
szebb táborhelyének minõsítettek. A
turisták száma ekkor már érezhetõen
emelkedett, de nem volt könnyû fela-
dat lépést tartani a megnövekedett

igényekkel és feladatokkal. A nemrég
megnyílt Görög Kancsó máris szûknek
bizonyult, a Határcsárda mellékhely-
iségeinek színvonala sem volt ki-
elégítõ. Az MSZMP városi VB részére
1963-ban készített felterjesztés egy
figyelemre érdemes mondatot is tar-
talmazott: „Nincs megoldva a városba
látogatók emléktárgyakkal való ellá-
tása.“ Ekkor kezdõdött az a „sikeres“
folyamat, aminek eredményeként
Szentendre sok jelzõje mellett elnyer-

te a „bazárváros“, „bóvliváros“ nem
éppen hízelgõ megjelöléseket is? 

Csorbadzsitól a Mûvészig

A lakosság mindennapi ellátását a hat-
vanas évek legelején már tizenhat
élelmiszerbolt, öt iparcikk üzlet, négy
ruházati bolt, két zöldséges szolgálta
(ekkor még jelentõs volt a házi zöld-
ségtermesztés, kertgazdálkodás), de
volt húsbolt, méteráru és konfekció
üzlet, trafik és cipõbolt, hogy csak a
fontosabb üzleteklet említsem. S míg
az üzletek egy része raktárhiánnyal
küszködött, addig voltak már olyanok
is, amelyek a kor igényei szerint
mûködtek, azaz önkiszolgálók voltak.

Korabeli fényképek megõrizték ezek-
nek a ma már kicsit megmosolyogni
való, de kétségtelenül még emberlép-
tékû boltoknak a hangulatát. Más volt
az árukészlet, a polc és pultrendszer,
de mások voltak természetesen a ter-
mékreklámok is. A fõtéri Népboltban
például ilyen feliratú reklámtáblát
örökített meg egy fényképfelvétel:
„Jancsi, Juliska ne higyj a boszorkány-
nak, ne is féljetek tõle! Gyertek venni
cukorkát a Népboltba“. A felvételen a

Népbolt két férfi alkal-
mazottját látjuk fehér
m u n k a k ö p e n y b e n ,
fejükön fehér vászon
sapkával. Szemben, a Fõ
tér másik oldalán, sokan
biztos még emlékeznek
is rá, illatszerbolt várta
a vevõket, itt is már
önkiszolgáló rendszer-
ben. De nemcsak ez
számított újításnak, ha-
nem a korábbi Csor-
badzsi cukrászda helyén
megnyílt, késõbb hí-
ressé lett Mûvész
presszó is. Igazi új-
szerûsége abban rejlett,
hogy egyfelõl kiállító
helye lett az itt élõ fes-
tõknek, másfelõl az,
hogy a kiállított képeket
meg is lehetett vásárol-
ni. A megnyitásáról szó-
ló újságcikk kiemelte,
hogy a Mûvész presszó
az elsõ ilyen rendelte-
tésû cukrászda az or-
szágban, és hogy létesí-
tésével a városi tanács a
képzõmûvészeti propa-
gandát kívánta a tö-
megek felé erõsíteni. 
Ugyancsak a hatvanas
évek krónikáját gazda-
gítja az a korabeli hír,
hogy jóllehet már ezer-

ötszáz családnak volt a városban
televíziója, a mozi mégsem szûnt meg
a legnépszerûbb szórakozóhely lenni.
1968 nyarán elõbb a megyei vb-ülésen,
majd a szentendrei tanács ülésén olyan
ügyben született döntés, ami addig
elképzelhetetlen kapukat nyitott
Szentendrére és az idelátogatókra
egyaránt. Az illetékes elvtársak elfo-
gadták és engedélyezték megvaló-
sításítani Békés András, az Operaház
igazgatója, és Zsámbéki Gábor szín-
házmûvészeti fõiskolás azon bead-
ványát, hogy Szentendre fõterén olyan
szabadtéri színjátékokat rendezzenek,
ami csak itt és csak szabadtéren
látható. Így született meg 1969-ben a
Szentendrei Teátrum. 
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

A Molotov utcától a Mûvész presszóig
Egy új világ fényei és árnyai

Bálint Endre: Angyal és ördög, 1957.
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Koncert 
a sérült gyermekekért

November 6-án a Városháza dísztermében egy újabb összefogás tanúi lehet-
tünk. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai és a környékbeli zenészek fer-
geteges koncertet adtak a Chazar András Többcélú Közoktatási Intézmény tag-
intézményének (volt Bárczi Gusztáv iskola) sérült gyermekei javára.
Az est fõvédnöke dr. Dietz Ferenc polgármester volt, aki megnyitó beszédében
hangsúlyozta: „bizony nagyon nehéz eldönteni, hol is húzódik a határ fogyatékos
és nem fogyatékos ember között“. Olyan vékony, láthatatlan mezsgye ez, melyet
az érintett szülõk, pedagógusok és segítõik megtapasztalhatnak, érzékelhet-
nek, de éles határait õk sem láthatják.
Ahány gyermek, annyiféle sérültség. Nincs kotta, nincs szabály, nincs recept a
gondozásukat, oktatásukat végzõk kezében. Eszközeik elhivatottságuk, ráter-
mettségük, fogyhatatlan hitük és erejük, hogy gyermekeik és tanítványaik
számára a lehetõ legtartalmasabb életet nyújtsák „Hollandiában“.
Sérült gyermekeink ugyan nem lesznek orvosok, ügyvédek vagy mérnökök, de
kiemelkedõ fontosságú érzéseket ébresztenek bennünk, lelki vitaminokkal
táplálnak, máshoz nem mérhetõ módon szeretnek és szeretni hagynak. Köszönet
mindezért Nekik, mert így válnak életünk nélkülözhetetlen részévé!
Köszönet illet újra mindenkit, aki részt vállalt azon a november 6-i estén. Az
alapítvány számára komoly összeg gyûlt össze, mely folyamatosan gyarapodik.
A pénz táboroztatásra, kirándulásra, jutalomra és a szabadidõ örömteli eltöltésére
fordítódik majd.
Külön köszönet az est támogatóinak: Borda Húsbolt és Herr cukrászda
(Dunabogdány); Nagy Sándor Képkeretezõ Mûhely; Polgármesteri Hivatal;
Charlotte papírbolt; Surányi cukrászda; Tóth Ágnes virágboltja; Vincze László
papírmerítõ mester (Szentendre).

Tyroler Beatrix

Gyakran megkérnek, meséljek
arról, milyen élmény fogya-
tékos gyermekeket nevelni.

Hogy segítsek azoknak az embe-
reknek, akik nem osztoznak ebben a
különleges élményben, megérteni
ezt, hogy milyen érzés lehet. Nos ez
valami ilyesmi…
Amikor gyermeket vársz, az olyan,
mintha egy csodálatos utazást ter-
veznél - Itáliába. Vásárolsz egy csomó
útikönyvet, és csodálatos terveket
készítesz. A Colosseum. Michelangelo
Dávidja. A velencei gondolák. Még
néhány praktikus kifejezést is meg-
tanulsz olaszul. Az egész nagyon
izgalmas. Több hónapnyi feszült
várakozás után végre eljön a nap.
Összepakolod a csomagjaidat és elin-
dulsz. Néhány órával késõbb a repülõ
megérkezik. A légikísérõ bejön és
megszólal: „Üdvözöljük Hollan-
diában.“
„Hollandia?!“ – kérdezed. „Hogy-
hogy Hollandia? Én Olaszországba
indultam! Nekem Olaszországban
kellene lennem. Egész életemben
arról álmodoztam, hogy Olaszor-
szágba menjek.“ De változott az
utazási terv. A gép Hollandiában
szállt le, és maradnod kell.
A legfontosabb, hogy nem egy
szörnyûséges, gusztustalan, koszos
helyre kerültél, ahol járványok, éhín-
ség és betegségek pusztítanak. Ez a
hely egyszerûen csak más.

Tehát el kell indulnod új útikönyveket
vásárolni. Meg kell tanulnod egy tel-
jesen új nyelvet. És sok-sok új ember-
rel fogsz megismerkedni, akikkel
máskülönben soha nem találkoztál
volna.
Ez a hely egyszerûen csak más.
Lassúbb hely, mint Olaszország,
kevésbé hivalkodó. Miután eltöltöt-
tél itt egy kis idõt, és újra lélegzethez
jutsz, körülnézel… és rájössz, hogy
Hollandiának vannak szélmalmai…
és Hollandiában vannak tulipánok,
Hollandiában még Rembrandtok is
vannak.
De mindenki, akit ismersz, az itáliai
jövés-menéssel van elfoglalva…
mindnyájan azzal büszkélkednek,
hogy milyen csodálatosan érezték
magukat ott. És az életed hátralévõ
részében csak azt mondogathatod:
„Igen, az a hely, ahova én is indul-
tam. Ez az, amit én is terveztem.“
Az e fölött érzett fájdalom soha,
soha, soha nem fog elmúlni… mert
egy álmot elveszíteni nagyon nagy
veszteség.
De ha az egész életeden át azon
keseregsz, hogy nem jutottál el
Olaszországba, soha nem leszel képes
szabadon örülni a nagyon különleges,
nagyon kedves dolgoknak… Hollan-
diában. 

(Emily Perl Ginksley: Welcome to
Holland)
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Köszönet

Szeretném megköszönni az ismeretlen megtalálónak, hogy a
fiam elveszett igazolványait és hátizsákját visszahozta.

Mócsai Lászlóné

Kistérségi Kincses
kalendárium

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének kezde-
ményezésére november 12-én ünnepeli a világ a Szociális munka
napját, amit a szentendrei székhelyû Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 2006. óta rendez meg a Dunakanyari és
Pilisi Kistérségben. E nap alkalmas a szakmai identitás
erõsítésére, és azok köszöntésére, akik hivatásszerûen segítik
nehézségekkel küzdõ embertársaik életét.
Rendezvényeink során – tudatosan és tematikusan – irányítjuk
rá a figyelmet a kistérségünkre,  valamint  a szociális munka
megismerésére. Az elmúlt évek során bemutattuk a kistérséget
a szociális munkás szemével (fotókiállítás), de képet kaphattak
a résztvevõk a települések sokszínûségérõl, a nemzetiségeinek
kultúrájáról.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat november 11-én
immár negyedik alkalommal fogadta a kistérség szociális
intézményeinek képviselõit.  
Idén színielõadás keretében egy közel 100 évvel ezelõtti járási
Kincses Kalendáriumot szerkesztettünk. Az élõ Kincses
Kalendárium a 13 település történelmének bemutatásán túl
számos személyes, idõnként tréfás, máskor elgondolkodtató
adat, történet segítségével idézte meg a kor emberét: elöljáróit,
hatóságait, mestereit, iparosait, kereskedõit. A színdarab alatt

kivetített fotók segítségével egy röpke órára megelevenedett
múltunk. Az elõadás arra is rámutatott, hogy nekünk, a dunaka-
nyari és pilisi kistérségben élõknek egymásba fonódó tör-
ténelmünk hogyan alakította/alakítja szomszédságunkat, kap-
csolatainkat, együttmûködésünket. 
Az elõadás után dr. Dietz Ferenc, a kistérség elnöke köszöntötte
a szociális szakma megjelent képviselõit, valamint elmondta,
hogy talán soha nem volt ekkora szükség a szociális szakem-
berek munkájára, mint ebben a nehéz idõszakban. Sokat segít-
het a sikeres munkában, ha mind a szakma képviselõi, mind a
települések összefognak, és együtt keresik a megoldásokat a
felmerülõ problémákra.
A nagysikerû elõadást állófogadás követte, majd Jack Lemon
utolsó filmje – Leckék az életrõl – adott megfontolandó taná-
csokat a  mai kor emberének.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Egészséghét az Izbégi Óvodában
Az Izbégi Tagóvodában már hagyománnyá vált az öt napig tartó egészséghét. Egész évünket
áthatja az egészséges életmódra nevelés, de ez az öt nap minden évben egy különleges, izgal-
mas színfolt életünkben. Olyan tevékenységeket, programokat szervezünk, ahol a gyerekek új
alapanyagokkal dolgozhatnak, más ízekkel ismerkedhetnek meg, a mozgás újabb örömteli
élményét élhetik át új programok, új kihívások segítségével.
A gyerekek az óvónõk irányításával salátákat, turmixokat, egészséges süteményeket, ételeket

készítenek, például pizzát tel-
jes kiõrlésû lisztbõl, zöld-
ségekbõl; vagy répagolyót
répából, citromból, keksz-
morzsából. Az ételekbõl a
szülõk kóstolót kapnak, és
meggyõzõdhetnek arról, hogy
kevés munkával, egészséges
összetevõkbõl, rövid idõ alatt
rostokban, vitaminokban
gazdag ételeket, italokat
lehet „alkotni“ a gyerekekkel.
Nem titkolt célunk, hogy a
gyerekeken keresztül a csalá-
dokat az otthoni, hétköznapi
életükben is életmódváltásra
ösztönözzük. Idén az Izbégi

iskola tornacsarnokában Rubint Réka fitneszedzõ tornáztatta meg a gyerekeket, felnõtteket,
mert a közös mozgás, játék, a közösen átélt élmények a lelki egészséget is táplálják.
Az egészséghét sikeréhez hozzájárult, hogy a szülõk az alapanyagok megvásárlásával támogat-
tak minket. Köszönjük!

20 esztendõs 
a Templomdombi
Általános Iskola

„Szevusztok, régi barátok,
Szükségem lenne ma rátok,
Mondjátok el, hogy az élet szép...“

Szeretettel várjuk a volt kollégákat és diákokat
a Templomdombi Általános Iskola megalaku-
lásának 20. évfordulója alkalmából szervezett
ünnepségünkre

PROGRAM

November 24. kedd
15.00-16.30: Tanár-diák partizánjáték alsósok-
nak iskolánk tornatermében

November 26. csütörtök
15.00-17.00: Tanár-diák kosármeccs felsõ-
söknek a Rákóczi iskola tornatermében

November 27. péntek
8.00-8.30: Ünnepélyes megnyitó az iskolában:
köszöntõ, mûsor, torta
9.00: Vetélkedõk
10.30: Iskolagyûlés, eredményhirdetés, vetítés
11.30: Ünnepélyes zárás
15.00: Régi kollégák érkezése
16.00: Volt diákjaink érkezése
17.00: MÁS-KÉP/PEN kiállítás

Folyamatosan: vetítés és nosztalgia régi fotók-
ból, beszélgetés, találkozások

1%

A Gyöngyszem Izbégi Óvoda Alapítvány
2000 a 2008. évi SZJA 1% – ból befolyt
teljes összeget (407 334 Ft) az udvar
fejlesztésére – fajátékok javítására,
árnyékoló kialakítására, mozgásfejlesztõ
játékok beszerzésére –, játéktartó polcok
és szekrények készítésére, zenés, mûsoros
gyermekprogramok szervezésére fordítot-
ta.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a SZJA 1%-nak felajánlásával támogatták
alapítványunkat, s ezáltal lehetõvé tet-
ték, hogy óvodánk, az Izbégi Tagóvoda
gazdagodjon felszereltségében és prog-
ramokban. 

Az alapítvány kuratóriuma

„Szívünkben tovább élsz,
Emléked nem száll tova,
Mert akit szeretünk,
Nem hal meg soha.“

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik eljöttek 

Vidáné Kiss Marianna 
búcsúztatására, 

részvétükkel enyhítették fájdalmunkat. 

A gyászoló család.
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Ez év õszén az Izbégi
Általános Iskola egy két-
fordulós várostörténeti

vetélkedõt szervezett, melyre
az Önkormányzat Oktatási
Alapból nyert pályázati pénzt.
A kétfordulós vetélkedõ során
a város diákságát kívántuk
bevonni Szentendre millenni-
umi ünneplésbe.
Az elsõ fordulóban történel-
mi, környezeti, irodalmi és
mûvészettel kapcsolatos 30
kérdésbõl álló feladatsort kel-
lett megoldani. A második for-
duló a város tíz különbözõ
helyszínén zajlott. 
November 14-én szombaton
reggel 8:30-kor a Városházán
köszöntötte a csapatokat,
mintegy 80 diákot és kísérõiket
dr. Dietz Ferenc polgármester.
Ezután a csapatok számára
elkezdõdött a versengés. A 10
fõs csapatokból két fõ a Fõ
téren felállított ún. Millenni-
umi Piacon árult, másik két
diák az óváros néhány régi
épületérõl készült fotórész-
leteket tartalmazó füzetecs-
kével barangolt a fotók felis-
merése végett, s még ketten a
Napórás házban sütöttek szerb
süteményt. Számukra a tevé-
kenység délig tartott, majd
csatlakoztak csapatukhoz. 
A város történelmét követve a
csapatok a Castrumban kezd-
tek, ahol Krizbai Évával ré-
gészkedhettek. Szentendre
alapítását felidézve, az 1009-
ben kelt oklevelet puzzle
darabokból kellett összerak-
niuk a versenyzõknek két „fe-
rences szerzetes“ jelenlétében
a Ferences Gimnáziumban.
Fáklyákkal kellett a törökök
elõl eldugott kincseket meg-
találni egy, a könyvtár kö-

zelében levõ pincelabirintus-
ban; Kovács Endre kovács-
mûhelyében pedig középkori
mesterségek cégtábláinak
készítésére volt mód. Az Apor
hídnál Kertész József tett fel
kérdéseket a Pilis flórájával és
faunájával kapcsolatban. A
Dézsma házban Szautner Kati
„vizsgáztatta“ az odaérkezõ-
ket a dalmát, német és szerb
nemzetiségek szokásairól. 

Ráby Mátyás nevében az ural-
kodónak levelet kellett írni
Jókai regénye nyomán a város-
ban észlelt visszásságokról,
majd egy teli kosár dióval kel-
lett elérni a „kofahajót“ Ko-
vács Kornél útvonal megha-
tározása alapján a Dézsma
háztól a kikötõig. A Régi
Mûvésztelepen Szakács Imre
festõmûvész segített a város
címerének rajzolásában. Se-
gítették még az állomások
munkáját: Regényi Péter (szü-

lõ), Iszály György (tanár),
Herber Ágota (tanár) E kilenc
állomás után a csapatok a
Vizes Nyolcas Uszodába men-
tek, ahol a csapatok részérõl
két diák múlt század eleji
fürdõruhás úszóversenyét Fõdi
Andrea és Horváthné Nagy
Margit (tanítók) szervezték és
pontozták. Az egész napos
program közben ebéd elfo-
gyasztására volt lehetõség

(dalmát specialitást szolgál-
tak fel) a Dézsma Étterem és
Borozóban, és uzsonnára a V8
Uszoda és a Szilágyi pékség
jóvoltából. A városi vetélkedõ
17 órakor ért végett Kun Csaba
alpolgármester zárszavával és
a zsûri eredményhirdetésével.
Pethõné Németh Erika, Máté
György helytörténészek, Né-
meth Erika,a SzeVi felelõs szer-
kesztõje és Czweiber Ferenc
restaurátor alkota zsûri a
következõ döntést hozta: 

Arany minõsítés: 
Templomdombi Általános

Iskola
Ezüst minõsítés: 

Szent András Általános
Iskola, Petzelt József

Szakközépiskola 
és Szakiskola, Izbégi

Általános Iskola; 
Bronz minõsítés: 

Barcsay Jenõ Általános
Iskola, II. Rákóci Ferenc

Általános Iskola 
1. és 2. csapatai.

Köszönjük a csapatokat fel-
készítõ és kísérõ tanároknak,
hogy szabadidejüket áldozták
erre a rendezvényre: Sõrés
Marianna, Pintér Krisztina
(Barcsay Jenõ Ált. Isk.), Nagy
Erzsébet, Kettõsné Pózner
Edina (II. Rákóczi Ferenc isko-
la), Györe Zsófia, Dobai Tamás
(Petzelt József szakiskola),
Vorindánné Gyüre Ágnes, Ko-
vács László (Templomdombi
iskola), Nagy Jánosné, Csala
Csilla (Szent András iskola),

Zakar Ágnes, Rábai Marianna
(Izbégi iskola).
Külön köszönöm Zakar Ágnes
(mint pedagógus, mint önkor-
mányzati képviselõ) segít-
ségét, aki a szervezésben és a
program lebonyolításában
szívvel-lélekkel, fáradságot,
idõt nem sajnálva társam volt. 
E vetélkedõ sikeres lebonyo-
lításához az alábbi személyek-
tõl érkeztek felajánlások, az
ajándékok nagy részben nekik
köszönhetõek: Pelle Csilla (Éde-
ni Édesség), Szilágyi László
(Szilágyi Pékség Kft.), Felföldi
József (debreceni vállalkozó),
Kósa Klára (keramikus), Szilá-
gyiné Rencz Mariann (kerami-
kus), Hersman Mihály (szülõ),
Bodor Katalin (szülõ), Ferge
Lajos (Líra Könyvesbolt), Sü-
megy Johanna (Fulco deák
utcai papírbolt), Dézsma Étte-
rem és Borozó. 
Támogatták rendezvényünket:
Szentendre Város Önkormány-
zata, Vizes Nyolcas Uszoda,
Vincze László (Papírmerítõ Mû-
hely), Weszelits András (Belvá-
rosi Grafikai Stúdió), Tolonics
Gyula, Kisanyik Imre, Balabásné
Sovány Mária, Alfares Fatima,
Milán Szabolcs, Napórásház.
Köszönjük Dala-Nagy Katalin,
oktatási referens segítségét és
a zsûri munkáját! Köszönet az
állomásvezetõknek: Krizbainé
Szabó Éva, Szautner Kati, Kertész
József, Szakács Imre, Kovács
Endre, Fõdi Andrea, Horváthné
Nagy Margit, Kovács Kornél,
Herber Ágota, Iszály György,
Regényi Péter, Baranyainé Né-
meth Szilvia, Tóth Szilvia, Ba-
konyi Ádám, Fehér Domonkos;
és munkájukat segítõ tanulók-
nak: Ács Zoltán, Findeisz Dávid,
Kónya Eszter, Nándori Lajos,
Kisanyik Imre, Vonga Márk.

Majnekné Horváth Katalin
tanár, szervezõ

Millenniumi vetélkedõ

A gyõztes templomdombis csapat, középen Vorindáné Gyüre Ágnes tanító
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Agyász döbbenetében
korai lenne keresni
helyét és jelentõ-

ségét a magyar irodalom-
ban. Sokan „pécsi iró-
nak“deklarálták, de õ több
volt mint egy város írója,
mert Tolnát, Somogyot, és
Baranyát is bevonta iroal-
mi körébe, vagyis joggal tarthatjuk a
Dél-Dunántúl genius loci-jának. Nem
túlzok akkor sem, ha azt állítom, hogy
országos szerepre tett szert, amikor
1959-tõl 1964-ig – erõszakos eltá-
volításáig – a legnívósabb irodalmi
folyóiratnak, a Jelenkornak a fõszer-
kesztõje volt.
Mielõtt Tüskés Tibor részletes mél-
tatására vállalkoznék, úgy érzem, tar-
tozom a Szentendre és Vidéke olvasói-
nak azzal, hogy megválaszoljak egy
jogosnak vélhetõ kérdésfelvetést:
milyen szálak fûzték õt Szentendréhez? 
Sokszár járt Szentendrén, hisz Gábor
fia évekig itt élt a városban, aztán
könyvbemutatója is volt a Pest Megyei
Könyvtárban, amikor is Németh Lász-

lóról írott könyvét, Az
édenalapítót itt mutatták
be elõször. Barátai is voltak
Tüskés Tibornak Szent-
endrén, a teljesség igénye
nélkül: Büky László, Losonci
Miklós, Máté György, Szántó
Piroska, Vas István és e
sorok írója, Benedeczky

István. Tüskés Tibor szerette Szent-
endrét, mindig szívesen jött váro-
sunkba.
Tüskés Tibor életpályája nem volt séta-
galopp, sok sérelem érte, de rendí-
thetetlen erkölcsi ereje, kiemelkedõ
szellemi képessége révén úrrá tudott
lenni minden konfliktuson, és pél-
damutató tanárrá, kiváló szerkesztõvé
és a 20. századi magyar irodalom
legkiválóbb ismerõjévé és irodalomkri-
tikusává vált. Több mint 65 könyve
jelent meg, és cikkeinek, tanulmá-
nyainak száma meghaladja a három-
százat. Figyelembe véve azt a kö-
rülményt, hogy Tüskés Tibor ezt a
kiemelkedõ írói teljesítményt a ke-
nyérkeresõ tanári munka, szerkesztõi

és könyvtárosi munka mellett hozta
létre, munkássága e miatt is csodála-
tra méltó. Sok-sok kortársával szem-
ben, politikai okok miatt, Tüskés Tibor
nem élvezhette a szocialista tudo-
mányos és mûvészi élet elõnyeit, egy-
szerûen azért, mert vallásos és nemzeti
érzéseit soha nem adta fel. „Erõssen
(sic!) vallásos, vallását gyakorolja,
baráti köre klerikális elemekbõl áll“ –
írja róla egy DISZ-funkcionárius. Nem
csoda ezek után, hogy 1952 tavaszán,
az egyetemi álláselosztó bizottság ve-
zetõje, Bóka László professzor az aláb-
bi minõsítést írja róla: „Tudományos
munkára alkalmas képességei szerint.
Aspirantúrára nem javasoljuk ideológia
fejletlensége miatt.“
E mellõzés ellenére, 1958-ban már
könyve jelenik meg Pécsi múzsa címm-
mel. 1959-ben lett a Jelenkor fõszer-
kesztõje. Az Új magyar lexikonban
nincs említés arról, hogy Tüskés Tibort
1964-ben amiatt váltották le fõszer-
kesztõi pozíciójáról, mert „szembehe-
lyezkedett a Párt mûvészeti politikájá-
val“. Visszakerült a Janus Pannonius
Gimnáziumba tanárnak, és ígérge-
tésekkel meg fenyegetésekkel arra
akarták kényszeríteni, hogy jelen-
téseket írjon a rendõrség számára. Ezt
követõen a rendszerváltásig rendõri
felügyelet alatt állt.

1973-tól a Pécsi Városi, majd a Baranya
Megyei Könyvtárban dolgozik. Írói,
szerkesztõi munkássága ekkor bon-
takozik ki magas színvonalon, mi-
közben az ún. Pannónia Könyvek
sorozatszerkesztõje lett. 1974-ban
jelent meg Kodolányi Jánosról szóló
könyve, majd sorra jelennek meg a
pécsi alkotókról (pl. Csorba Gyõzõrõl)
írott mûvei. Kiemelkedõ mû: Illyés
Gyula alkotásai és vallomásai tükrében
címû könyve (1983). A jelentõs kortárs
írókról és költõkrõl szinte kivétel nélkül
írt könyvet vagy tanulmányt (a tel-
jesség igénye nélkül: Pilinszky János,
Rónay György, Weöres Sándor, Fodor
András, Nagy László, Németh László,
Veres Péter stb.). Lassan elismerik
sokoldalú, termékeny munkásságát.
1976-ban József Attila-díjat, 1979-
ben Rippl Rónai-díjat, 1994-ben
Literatúra-díjat, 1998-ban Arany Já-
nos-díjat kapott. Az MTA Pécsi Bi-
zottsága ezüstéremmel tüntette ki. 
„Haláláig pedagógus marad“ – nyi-
latkozta róla Albert Zsuzsa 1988-ban.
Nemcsak pedagógusként, hanem író-
ként, szerkesztõként és emberként is
példakép lett. Tisztelettel, szeretettel
emlékezünk rá, tiszta, feddhetetlen
jellemére és idõtálló irodalmi mun-
kásságára egyaránt.

Benedeczky István

Emlékezés Tüskés Tibor íróra
A Magyar Nemzet november 13-i számában adta hírül, hogy Tüskés
Tibor József Attila-díjas szerkesztõ, irodalomtörténész 79 éves
korában elhunyt.

Levente Gála
november 28-án, szombaton 18 órakor a

Városháza dísztermében

Köszöntõt mond 
dr. Dietz Ferenc polgármester

Fellépnek: 
Bereczky Dávid kürtmûvész, 

Bóna Ilona zongoramûvész, Váray-Major Zsófia
zongoramûvész, Váray Péter gordonkamûvész,

Szabó Ádám (harmonika), Tímár Sára 
(népdalénekes), Hétvölgy együttes, a Vujicsics

Tihamér Zeneiskola tanáraiból alakult 
jazz-formáció (tagjai:  Forrai Judit, Kovács
Zsuzsanna, Barnás András, Bártfai Zoltán)

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola kürt quartettje
Verset mond: Kertész József
Mûsorvezetõ: Kudlik Júlia

Tárlatvezetés a
MûvészetMalomban
November 27-én, pénteken 11
és 16 órakor a Kassai mod-
ernek – A két világháború
közötti képzõmûvészet Kas-
sán címû kiállításban tár-
latvezetést tart a kiállítás
kurátora, dr. Szabó Lilla mû-
vészettörténész.

„KÉSZÜLJÜNK
EGÉSZSÉGESEN 
AZ ÜNNEPEKRE!“

Családi délelõtt és karácsonyi kirakodóvásár
december 12-én, szombaton 9-15 óra között a
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) elõ-
csarnokában és termeiben
10-13 óra: Egészségügyi szûrések, vizsgálatok 
10 órától: Gyerekkuckó – karácsonyi játszóház.
Béka királyfi – bábjáték kicsiknek, Malac a pácban
címû animációs mesefilm vetítése, „Süssünk-fõz-
zünk“ – ünnepi receptek csereberéje
A kirakodóvásár asztalainak ára: 2000 Ft
Jelentkezni lehet: (26) 312-657



Buszmegálló 3 percre. Tel. 06-30-
931-8138.

Kertes családi ház hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-926-2879.

Lakások, házak, nyaralók, rak-
tárak, irodahelyiségek folyama-
tosan kiadók vagy eladók. Jó
helyen, jó áron! Tel. 06-30-299-
0376.

Pismányban panorámás, kétszintes
ház kiadó. Tel. 06-30-228-5021.

Izbég központjában, nyugodt kör-
nyezetben 3 szobás házrész kertel
kiadó. Tel. 06-20-411-3190.

Szentendrén 45 nm-es új lakás ala-
csony rezsivel kiadó 70 ezer Ft/hó+
rezsiért. Tel. 06-30-454-4431.

Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-es,
teljesen felújított, 1,5 szobás lakás
kiadó 55 ezer forint+rezsi. Tel. 06-
70-383-5003.

Szentendrén, Pap-szigettel szemben
26 nm-es szoba, konyha, fürdõszobás
apartman hosszabb távra kiadó. Tel.
06-30-435-1237, (8-20 óra között).

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszú
távra kiadó, 55 ezer Ft+ rezsiért. Tel.
06-20-314-9080.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

A Római-temetõ utcában kis családi
ház: amerikai konyha, 2 háló, 2 fürdõ,
220 nm-es telekrésszel 14 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-620 9787.

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

Szmolnyica sorházi lakás, szepa-
rált kerttel eladó. Nappali+3
hálószoba, garázslehetõség. Tel.
06-20-912-5516.

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

Lakásokat, családi házakat,
telkeket keresünk, kínálunk bér-
lésre, eladásra. Tel. 06-30-876-
7934, www.ingatlanma.eu 

Szentendrén Pismány aljában, a
Pacsirta utcában 820 nm-es telek
eladó. 15%-os beépítési lehetõség,
víz, csatorna telken belül, csendes,
aszfaltos utca. Ár: 28 ezer Ft/nm.
Tel. 06-20-924-2487.

Víz-, központi-fûtés, légtechnikai-
és klímaberendezések, fûtésrendsz-
erek teljes körû kivitelezését vál-
laljuk! Kelemen Tamás Tel. 06-30-
249-8409.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely és mikrosütõ
javítása sugárzásméréssel! Mezei
Sándor, (26) 311-847, 06-30-
950-4187.

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

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

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén kiadó 70 nm-es raktár,
illetve garázs. Tel. 06-20-591-7501.

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

Szentendrén, jó forgalmú helyen a
Kossuth Lajos utca 17-19. szám alat-
ti üzlethelyiség bérleti joga átadó.
Tel. 06-30-931-8138.

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

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

Szentendre iparterületén mûhely,
raktár, iroda kiadó. Tel. 06-30-454-
4431.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Társaságok, egyéni vállalkozók
könyvelését vállalom. Tel. 06-30-
996-9990.

Házkörüli asztalos munkákat vál-
lalok. Bútorok összerakása, szét-
szerelése, átalakítása. Egyedi lami-
nált bútorok felmérése, kivitelezése.
Tel. 06-30-543-0504.

Takarítást, kertgondozást vállalok.
Tel. 06-20-389-0961.

Délutáni, esti órákban és hétvégén
lakásomon gyermekfelügyeletet és
vasalást vállalok. Tel. 06-70-336-
5530.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Williams Életkészségek stresszkezelõ
és kommunikációs készségfejlesztõ
tréning indul az Izbégi iskolában
december 1-jén. Tel. 06-30-473-
1441, www.stresszmester@gmail.
com. 

Kineziológus-természetgyógyász
Szentendrén. Tel. 06-30-524-3198.

Fiatal gyógytornász házaspár házhoz
megy Szentendrén és környékén. Tel.
06-20-393-3899, 06-30-355-0851.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendre óvárosának szívében, a
Szamárhegyen hosszú távra kiadó 64
nm-es, felújított, hangulatos pa-
rasztház, kerttel, autóbeállási le-
hetõséggel. Helyiségek: két szoba,
konyha, WC, zuhanyzó, mûhely és
pince. Konvektoros fûtés. Ár: 100
ezer Ft+rezsi/hó. Két hónap kaució
szükséges. Tel. 06-30-318-1836.

Szentendrén, HÉV közelében, 2 háló-
szobás kertes ház, 80 ezer Ft+rezsi-
ért, berendezés nélkül kiadó. Tel. 06-
30-506-7064.

Szentendrén, 38 nm-es lakás kiadó
december 1-jétõl. Bükkös-patak kö-
zelében, frissen felújított, 1 szobás,
40 ezer Ft+rezsiért. Tel. (26) 312-
032, 06-30-951-0803. makrioti-
ka@gmail.com. 

Szentendrén, a Skanzen szomszéd-
ságában, családi házban az alsó szint
kiadó. Egyedülálló, nem dohányzó
hölgy vagy 2 diák részére, bútorral.
50 nm-es, szoba, fürdõ, konyha 40
ezer Ft/hó+rezsi. 2 havi kaució.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe
az egyiptomi vízipipák, reális áron,
nagy méret-, típus- és színválaszték-
ban. A Tobacco dohányboltban a
vízipipához szükséges összes ki-
egészítõt, vízipipa dohányok széles
választékát megtalálja. Szivarok,
magyar, olasz, cseh gyökérpipák,
dohányzási kellékek, több mint 50
féle hagyományos pipadohány közül
válogathat. Szolgáltatásaink: mobil-
telefon töltés (online), GLS csomag-
pont – csomagfelvétel, öngyújtó-
töltés. Tobacco Dohánybolt, Péter
Pál utca 3. Tel. 06-20-316-7743.
Nyitva minden nap 11-tõl 18.30-ig.

Ezüstfenyõ Szentendre, Levendula
utca 3. szám alatti termelõhelyen
kiválasztható! Házhozszállítás. Tel.
06-20-542-6737.

Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel. 06-
70-336-5530.

www.agynemuhuzatok.hu. 

Bélyeggyûjteményt, régi képesla-
pokat, pénzeket, kitüntetést vásá-
rolok. Tel. (26) 385-387.

ÁÁLLLLÁÁSS

A Forma Stúdió fodrász kolleganõt
keres. Tel. 06-30-554-1220.

Szentendrei adventi vásár ide-
jére december 3-tól január 3-ig
keresünk árusítót melegkonyhás
standunkba. Jelentkezés: ujmu-
vesz@ujmuvesz.hu 

Pizzafutárt keresünk, lehet nyugdí-
jas is. Tel. 06-20-933-9764.

A Duna House szentendrei és csil-
laghegyi irodája keres értéke-
sítõket, kiemelkedõ kereseti
lehetõséggel. Jelentkezés, infor-
máció: jablonszky.bea@dh.hu,
Tel. 06-30-619-5653.

Fodrász váltótársat keresünk szent-
endrei szalonba. Tel. 06-20-931-
9329.

Fõiskolai, diplomás óvodapedagó-
gust keresünk szentendrei intéz-
ménybe. Tel. 06-20-428-3280.

Szentendrei magánóvoda óvónõt
keres. Tel. 06-20-971-9895.
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Eladók:
Füzesparkban 50 nm-es, 2 szobás
lakás 13,8 millió Ft.
Angol házakban 60 nm-es, 1+2
félszobás 13,9 millió Ft.
Radnótin 60 nm-es, 1,5 szobás
17,9 millió Ft.
Radnótin 60 nm-es, 3 szobás 18,3
millió Ft.
Széchenyi téren (tégla) 50 nm-
es, nappali+2 háló 14,5 millió Ft.
Két generációs családi házak 30
millió Ft-tól.
Tel. 06-30-876-7934, 
www.ingatlanma.eu 

Eladó lakások, házak, nyaralók,
raktárak, irodahelyiségek és
telkek, jó helyen, jó áron!
Bérelhetõk is! Tel. 06-30-299-
0376.

Duna-korzón, Szentendre belváro-
sában 2 szobás lakásom nagy te-
rasszal, elõkerttel, tárolóval, kocsi-
beállóval 24,5 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-515-6544.

OOKKTTAATTÁÁSS

Emelt szintû érettségire felkészítés,
korrepetálás történelembõl, magyar-
ból, mûvészettörténetbõl. Korre-
petálás általános iskolásoknak is.
Tel. 06-30-540-5639.

Számítástechnika-, matematikaok-
tatást vállalok. Tel. 06-20-454-
6672.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûves- és famunkák végzését vál-
laljuk. Kisebb megbízásokat is szí-
vesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-
9231.

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

Régi nyílászárók felújítása, szige-
telése, thermoüvegezése és egyéb
asztalosipari tevékenységek: új
konyhabútorok, beépített szekré-
nyek stb. Tel. 06-20-989-4032.

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!

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!

„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
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Játék a büntethetetlen fantázia
bûnével
Részegh Botond kiállítása
Megtekinthetõ december 13-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.
1000 ÉV 10 KÉPEN
Krizbai Sándor festõmûvész 
kiállítása. Megtekinthetõ
november 31-ig.

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
KASSAI MODERNEK
A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán
Megtekinthetõ január 17-ig,
hétfõ kivételével 
naponta 10-tõl 18 óráig

PART MOZI
Duna-korzó 18.
DEIM BALÁZS 
ÉS KRIZBAI GERGÕ 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ november
végéig.

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

November 20. péntek 18 óra
A POLITIKAI RENDÉSZET
TÖRTÉNETE 1945-TÕL
Bank Barbara elõadása

November 27. péntek 18 óra
A MAGYAR SZAKRÁLIS NÕK
Dr. Czeke András elõadása

KOLPING
CSALÁDI
EGYESÜLET
Török köz

November 28. szombat 16 óra
HIT ÉS TUDOMÁNY 
KORUNKBAN
Dr. Ferencz Csaba egyetemi
tanár, a Szent István Lovagrend
nagymesterének elõadása

Bál
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
CAFE FREI
Bogdányi u. 40.
A SZIVÁRVÁNY HÁTÁN
Végh Éva festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ november 28-ig

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
December 3. csütörtök 18 óra
ÁLOM LUXUSKIVITELBEN
Hat kiváló ötvösmûvész 
kiállítása nyílik Álom luxus-
kivitelben címmel. Kiállító
mûvészek: Abaffy Klára, Gaál
Gyöngyvér, Király Fanni, Marosi
László, Tóth Zoltán, Vékony
Fanni.

SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
MUNDUS IMAGINALIS:
JÁTÉK A MEGFESZTÍTETT LÉLEK
TÜKRÉVEL

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

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

november 20. péntek
18:00 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12
19:45 TRÉFA (93') kh:16

november 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL. A SZOMORÚ
KIRÁLYKISASSZONY
Belépõ: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft
15:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh:12
16:45 A CSALÁD KICSI KINCSE
(99') kh:12
18:30 TRÉFA (93') kh:16
19:45 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12

november 22. vasárnap
14:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh:12
15.30 METAFIZIKAI HÍD KELET
ÉS NYUGAT HATÁRÁN III/3.
Mireisz László buddhista tanító
elõadása 
Belépõjegy: 600 Ft
18.00 A CSALÁD KICSI KINCSE
(99') kh.12
20.00 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12

november 23. hétfõ
18:00 CSEH ÁLOM (94') kh:12
19:45 TRÉFA (93') kh:16

november 24. kedd
18:00 SZERELEM MÁSODIK

LÁTÁSRA (92') kh:12
20:15 CSEH ÁLOM (94') kh:12

november 25. szerda
18:00 TRÉFA (93') kh:16
19:45 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12

november 26. csütörtök
17:30 ESTE (112') kh:12
Az ESTE címû film vetítése 
Für Anikó ajánlásával, színes,
amerikai, rendezte: Koltai Lajos
19:30 HÖLGYSTAFÉTA
NÕKRÕL-NÕKKEL-NEM CSAK
NÕKNEK-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk: 
FÜR ANIKÓ színésznõ
Házigazda: Lackfi János író
Belépõ a filmmel együtt: 
800 Ft

november 27. péntek
18:00 HITVALLÓK ÉS
ÜGYNÖKÖK (93') kh:12
19:45 A CSÚF IGAZSÁG (96')
kh:12

november 28. szombat
15:00-16:00 CSALÁDI
NÉPDALÉNEKLÉS
Közös daltanulás a család 
aprajának-nagyjának
Lázár Enikõ énektanár
közremûködésével
Belépõ: 400 Ft, családi belépõ 3
fõre 1000 Ft
14.00 PÁNIKFALVA (76')
15.45 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh 12
18.00 CSÚF IGAZSÁG (96')
kh.12 
20.00 HASONMÁS (89') kh.16

Minden 2. szombaton, 18.00
P’Art Mozi, Duna-korzó 18.
Következõ: november 28.

Program: 
Filmvetítés

Beszélgetés: A fenntartható
fejlõdés 

Koncert
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
November 28. szombat 18 óra
LEVENTE GÁLA

ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22.
November 28. szombat
BLACK RIDERS COUNTRY EST –
ÍR NÉPZENE
Belépés ingyenes! Asztalfoglalás
szükséges: 303-388
Hétvégenként szombaton 
és vasárnap
PIANÓ BÁR ISMERT
SLÁGEREKKEL!
Asztalfoglalás: 303-388

Mikulás-szolgálat
A Közmûvelõdési Kft. idén is
megszervezi a Mikulás-szolgála-
tot. A Mikulások december  5-
én, szombaton 16-20 óra
között, félórás idõszakokban
látogatják meg a gyerekeket.
Megrendelni személyesen vagy a
kft. telefonszámán lehet: (26)
312-657. Ára: 4000 Ft.

November 19–25.
SZERELEM MÁSODIK LÁTÁSRA

A szerelem nem csak a fiataloké, ám nehéz elképzelni, milyen
is lehet idõsebb korban. Nem könnyû mozit ajánlunk, de egy-
szer látni kell, hogy milyen második látásra? Másodikra, ugyan
már. Sokadik látásra. Két nagyon sokszor csalódott emberrõl
szól ez a film, akik  óvatosan ismerkednek, rengeteget filóznak
rajta, hogy merjenek-e, vagy egyáltalán megéri-e kockáztatni.
A történet amúgy annyi röviden, hogy Harvey a lánya esküvõjére
érkezik Londonba, és a reptéren megismerkedik egy átlagos,
magányos nõvel.
Két csalódott ember találkozása sosem egyszerû. Mindezt két
remek fõszereplõvel.  Dustin Hoffmannal és Emma Thompsonnal.
Igen, mi is megöregszünk és akik már úton vagyunk efelé érez-

zük, hogy zavarbaejtõen
életszagú az egész törté-
net. Nem egy igazi roman-
tikus film, inkább családi
mozi, ahol mindenki egy
kicsit magára is ismer. Az
ember belecsöppen e film-
be – és nem lesz kedve
abbahagyni. Ezt a filmet
egyszer látni kell!

LAKÓTELEPI KLUB
Hamvas Béla u. 4.

November 28. szombat 
10-12 óra

MIKULÁS JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes
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HÉTFÕN ÉS PÉNTEKEN 
17:00 - 18:30 KÖZÖTT

OKTÓBERTÕL MÁR
PÉNTEKEN IS

KEZDÕ HATHA
JÓGA

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB (HAMVAS

BÉLA U. 6.)  
TEL: (20) 981- 9258

HATHA JÓGA 

minden szerdán 

a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában 

www.satyananda.hu

Tel. 06-30-270-0470

Karate Európa-bajnokság
Skóciában

Megközelítõleg három hete – egész pontosan november 1-jén –
érkezett haza a magyar karate válogatott a 37. Wadokai Karate
Európa-bajnokságról, melyet idén Skóciában rendeztek meg. A
magyar válogatott tizenhat ország indulói közül összességében
második lett, nem kisebb sikert aratva, mint tavaly
Luxembourgban.
A szentendrei Piramis Sportegyesület hat karatékával – Tóth
Attila (edzõ), Zentai Dániel, Tóth Péter, Herczeg Balázs, Bereczki
Roland és Tremmel Márton – utazott ki Edinburghba, hat hónap
folyamatos felkészüléssel a hátuk mögött.

Eredményeik:
• 12-13 évesek korosztályában Tremmel Márton 2. helyezést ért
el;
• 14-15 évesek korosztályában Herczeg Balázs és Bereczki
Roland 3. helyezést értek el;
• Junior korosztályban Tóth Péter 2. helyezést ért el;
• Gyermek csapat kata versenyszámban Bereczki Roland, Herczeg
Balázs és Keszthelyi Ákos (Torony SE) 1. helyezést értek el;
• Felnõtt csapat kata versenyszámban Zentai Dániel, Tóth Attila
és Tóth Péter éppen hogy csak a dobogóról lecsúszva 4. helyezést
értek el.
Gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy jövõre csak ennél jobban
szerepeljenek.

Piramis SE

A Piramis Sportegyesület karate, ovitorna, aerobik és testépítõ
szakosztályai szeretettel várják az érdeklõdõket edzéseiken.
Infó: www.piramisfitnessklub.hu, 20-444-3160. 

A SZEFI focicsapat edzõje
lapunknak elmondta, hogy 20
éve nevel gyerekeket a sport,
a labdarúgás szeretetére,
alapelve, célja, hogy testileg-
lelkileg egészséges gyerekek
kerüljenek ki a keze alól, és
maximálisan tisztában van
felelõsségével a szülõk iránt
is. Éppen ezért vállalja tet-
tének következményeit, és ha
a továbbiakban elõfordul ha-
sonló eset, mint legutóbb –
vagyis hogy játékosa nem
sportsérülést szenved, hanem
az ellenfél fejbe rúgja, mi-
közben a földön fekszik -, nem
fogja hagyni, ezentúl is meg
fogja védeni a gyerekeket.
Elmondta, november 10-én
megszületett a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség Szent-
endrei Fegyelmi Albizottsága
határozata az ügyrõl, melyben
tisztázták a leginkább sérel-
mezett vádpontok alól. Idézet
a fegyelmi határozatból: „A
játékvezetõ kiegészítõ jelen-
tésében leírtakra, azaz a tet-
tlegesség bizonyítására semmi-
lyen bizonyíték nem került a
bizottság elé. Az öltözõfolyo-
són történtekkel kapcsolatban
csak általános megállapítások
hangzottak el, illetve bizonyít-
hatóan senkire nem született
terhelõ állítás, nyilatkozat.“

Az edzõ határozattan cáfolta
még azt is, hogy
• túlkoros játékosokat fog-

lalkoztat
• a bírónak nem engedte iga-

zoltatni a játékosait
• felesége belekeveredett a

dulakodásba
• a rendõrséget kihívták, és ez

vetett véget az erõszaknak.

Fitos József felháborítónak
tartja a körülötte szándékosan
gerjesztett sajtóvisszhangot,
amelynek célja, hogy lejáras-
sák, ellehetetlenítsék õt és a
gyerekeket is. A vádaskodások
miatt feljelentést tett rágal-
mazás bûncselekménye miatt
Szedlák Bálint játékvezetõ,
Kovács József és Saitz Zoltán
piliscsabai edzõk, valamint az
Új Szentendrei Hírlap ellen. A
jóhírnévhez fûzõdõ jogok
megsértése miatt Hajdu Gábor
képviselõ, valamint Krasznai

János és Batári Csaba, a Duna-
kanyar SE elnöke és edzõje
ellen tett feljelentést. S hoz-
zátette, hogy fellebbezett a
fegyelmi határozat ellen is,
amely eltiltotta a kispadtól fél
évig. 

A múlt heti cikkünkben meg-
jelent pontatlanságok miatt
elnézést kérünk Fitos József-
tõl és feleségétõl, illetve az
egyesületbe járó gyerekek
szüleitõl.

Szerkesztõségünk kapott le-
velet a szülõktõl is, amit hely-
hiány miatt nem tudunk teljes
terjedelmükben közölni, ezért
egy-egy részletét ragadtuk ki.

„(...) Sajnos ezen ügy és más
dolgok kapcsán is úgy érzem,
hogy a városunk valamilyen
idegen testként tekint a SZE-FI
labdarúgó egyesületre (a város
egyik önkormányzati képviselõ-
je is azonnal elhatárolódott
anélkül, hogy minket megkér-
dezett volna), pedig itt több
mint 200, döntõen szentendrei
család több mint 300 gyereke
és néhány apuka kergeti a lab-
dát. Ezek az emberek nem
bûnözõk, hanem becsülettel
dolgozó és adófizetõ polgárai
a városnak.
Az nem biztos, hogy olyan nagy
bûn, amikor ezek az emberek
azt látják, hogy a pályán a
gyerekeiket szándékosan fel-
rúgják, és ezt a bíró számos
alkalommal nem veszi észre,
azt valamilyen módon sérel-
mezik. Talán az sem fõbenjáró
bûn, ha egy sportvezetõ fel-
háborodottan számon kéri az
ellenfél játékosát, aki szán-
dékosan fejbe rúgta a földön
fekvõ tanítványát, majd a
sportszerûtlen játékos még
kérkedik is vele, hogy ilyen
bravúrra volt képes. Ugye azt
sem muszáj szó nélkül tûrni,
hogy egy 16 éves gyerek a
pályáról csak úgy „lezsidózza“
a szentendrei szülõket, vagy
nekünk minden atrocitást és
sértést szó nélkül el kell visel-
ni? A valóságban volt fel-
háborodás, volt veszekedés, de
tettleg nem bántalmaztuk az

ellenfél játékosait és szak-
vezetõit. (...)

egy másik -t-

„(...) Mi a második félidõ ele-
jére érkeztünk meg. Ekkor már
egy eddig soha nem tapasztalt,
túlfûtött légkör fogadott ben-
nünket. A meccset trágár beki-
abálások tarkították mindkét
oldalról. A pályán történtekrõl
szerintem egyértelmûen a bíró
tehet. Ez a fiatalember nem volt
képes ezt a meccset megfe-
lelõen levezetni. (…) Amikor
pedig a vendégjátékosok durva
utánrúgásokkal, lökdösõdés-
sel, trágár szitkozódással szí-
nesítették a játékot, ezt hagy-
ta, sõt pártolta, mivel néha-
néha õ is kiszólogatott a part-
vonalon kívülre. A mi fiaink még
így sem vették fel a kesztyût,
és csak ezért nem alakult ki
adok-kapok a pályán. Ez sem a
bíró érdeme. A meccs vége elõtt
az egyik hazai játékost fejbe
rúgták, a bíró ezen is átsiklott,
holott a gyerek sáros, vérzõ fej-
jel, könnyes szemmel jött le a
pályáról. Mindez egy U16-os
meccsen... (…)
Az öltözõbe menet szóváltás
alakult ki a vendégcsapat és a
szurkolók között. (…) Az
öltözõbe vezetõ folyosóra akkor
mentem be, amikor azt hallot-
tam, hogy Fitos Zsuzsa kiabál.
A vendégcsapat edzõje a kezét
fogva rángatta õt. Látttam-e
azt, hogy Fitos József akárkit
is lefejel, ököllel arcba csap,
valakibe belerúg, leköp vagy
valakinek megcsavarja  nemi
szervét? Egyértelmûen nem.
Hangos szóváltást viszont igen.
Kérdem én, melyik szülõ, edzõ
nem védené meg a saját gyer-
mekeit. Mi megvédjük. (…)
A fiam él-hal az edzõjéért, ami
a mi számunkra, lelkiismeretes
szülõk számára nagyon fontos.
Igazi komoly csapatot, csalá-
dot képes ez az ember ková-
csolni ebbõl a közel háromszáz
fiatalból. Rettentõ sok munká-
val, odafigyeléssel, ha kell,
megfelelõ szigorral. Nyaranta
táborba viszi a gyerekeket,
családjával együtt felügyeli,
tanítja õket. Hát ilyen ember
Fitos József!
(...)

Sz.

Nem volt tettlegesség
Múlt heti lapszámunk sportrovatában Tettlegesség a pályán és környékén? címmel
megjelent írás  kapcsán kereste fel szerkesztõségünket az érintett, Fitos József
edzõ. Lapunkban az izbégi focipályán október 23-án játszott mérkõzésen kialakult
dulakodásba torkolló vitáról írtunk, ami – információink szerint – a tettlegességig
fajult. Közöltük Fitos József reagálását is a történtekre, aki tagadta, hogy bárkit is
bántalmazott volna.


