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VÁROS
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBI,
TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Cím

HRSZ

m

Bruttó ár

2

Leírás
2

Cseresznyés u. teteje

9188/1

1130

13.500 Ft/ m

Cseresznyés u. teteje

9188/2

1127

13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok

7275/2

cca. 7000

11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok

7298

1336

11.500 Ft/m

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok

7299

1898

11.500 Ft/ m

Õzláb u.

7100

985

10.205 Ft/m

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/ m

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/ m

Tegez-Táltos u.

6758

2165

11.000 Ft/ m

Táltos u.

6757

1763

11.000 Ft/ m

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/ m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6996

1515

11.270 Ft/ m

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698

6258

10.350 Ft/ m

Fõ tér 14.
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2333/2/B/1 85,24

25.500e Ft

Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
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Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a Barackos
út találkozásánál. Örök panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén
a mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel
a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Janicsár u. felõl van,
tömegközlekedéssel és személygépkocsival is könnyen
megközelíthetõ.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt
személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja: 2010. szeptember 2.

Tisztelt Szülõk!
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
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illetve az Oázis Ingatlanirodában
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Vagyonkezelõi pályázat

Ezúton tájékoztatjuk az általános iskola
elsõ osztályát kezdõ gyerekek szüleit,
hogy az állandó szentendrei lakhellyel
rendelkezõ, a város valamennyi iskolájába járó elsõsök idén is ingyen kaphatják
meg iskolai tankönyveiket. Részletekrõl
bõvebben a szentendrei iskolákban adnak
tájékoztatást.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Várják a jelentkezõket
A Kékvölgy Waldorf Iskola és Gimnázium
bizonyos évfolyamain (a 11. osztályig
bezárólag) várja még leendõ tanulóinak
jelentkezését.
Érdeklõdni a (26) 338-125 vagy a 06-20775-0888-as telefonszámokon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk megköszönni Takács Attilának a Dunakanyari Kistérségi
Szociális Intézmény (volt Gondozási
Központ) részére adományozott ólomüvegezett szekrénysort. A bútor az idõsek
klubjában helyeztük el.
KECSKÉSNÉ SIPOS ANDREA
intézményvezetõ
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Szentendre Város Önkormányzata bõvíteni kívánja a város területén elérhetõ
felsõfokú oktatási és tudományos kapacitását, ennek érdekében a város tulajdonában lévõ 1919/2 hrsz-ú területre
vonatkozóan vagyonkezelõi pályázatot
hirdetett meg. A képviselõ-testület rendeletében vagyonkezelõi jogot alapított a
szentendrei 1919/2 hrsz-ú ingatlanára.
A vagyonkezelõ feladata lenne, hogy a
jelenleg leromlott állapotú ingatlant
felújítja/bõvíti és oktatási funkciók elhelyezésére alkalmassá teszi. Részletes
feltételek és bõvebb információ a
www.szentendre.hu honlapon olvasható.

ÚTLEZÁRÁS
Augusztus 27-én 6 órától augusztus 30-án 6 óráig
a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál miatt
a Bükkös-part a Kanonok utcától,
az Apor-híd és a Jókai utca lezárásra kerül
az autós forgalom elõl.
Kérjük a lakosság megértését, és szeretettel várunk mindenkit a fesztiválra!
Szentendrei Kulturális Központ

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
z., Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 /
403 mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda) Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
Kanonok u.3., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20., 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gy., Attila u. 23.,
319-354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
Aug. 28-29. Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

„SZENTENDRE A KULISSZÁK
MÖGÖTT“
Hogyan lett, és marad-e
a szentendreieké
a Vizes Nyolcas Uszoda?
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt
szeptember 2-án, csütörtökön
17 órára a Vizes Nyolcas
Uszodába egy kötetlen sétára,
beszélgetésre.
Házigazda: Bacsa Csaba,
az uszoda igazgatója.
Tolonics Gyula
frakcióvezetõ

VÁLASZTÁS
Megkezdte kampányát az õszi helyhatósági választások elõtt a
Társaság az Élhetõ Szentendréért Egyesület, amelyhez több helyi civilszervezet is csatlakozott. Brosúráján az egyes választókörzetekben
szereplõ képviselõjelöltek mellett az egyesület polgármester-jelöltjének
portréja és neve is szerepel. A Püspökmajor Lakótelep Baráti Köre hivatalosan is szeretné kifejezni, hogy bár a lakótelepen két képviselõjelöltet
is támogatnak, a polgármester-választásba semmilyen formában nem
szeretnének beavatkozni. Erre való tekintettel Szebeni Lajos, a baráti
kör elnöke az alábbi közleményt juttatta el szerkesztõségünkhöz.

Közlemény
A Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör július 8-i ülésén csatlakozott a
„Társaság az Élhetõ Szentendréért” egyesülethez. E szervezeten belül
azonban mindenkor fenntartja magának a jogot az önálló véleményalkotásra, így a lakosságot képviselõ személyek kiválasztására,
támogatására stb. is. Ennek alapján két jelöltet támogatunk Fülöp
Zsolt és Kis Imre személyében.
SZEBENI LAJOS

A polgármester
programja
Augusztus 27. (péntek)
09.00 TÖOSZ elnökségi ülés
16.00 A Szentendre Éjjel – Nappal
Nyitva Fesztivál megnyitása
17.00 Szõnyi István kiállítás-megnyitó a Szentendrei
Képtárban

A Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör elnöke

Kopogtató-cédulák gyûjtése
A Fidesz szentendrei szervezete értesíti tisztelt Szavazóit, hogy ajánlószelvényeiket az alábbi helyen és idõpontban is leadhatják:
FIDESZ IRODA
Szentendre, Árpád utca 6., Tel. (26) 300-652
Nyitva 10-tõl 18 óráig

Megújul
a Fehér Ház
fogadótere
Az akadálymentesített Zöldpont
Iroda lassan elkészül a Dunakorzó 18. szám alatt (Fehér Ház)
a földszinten, a porta egykori
helyén. Dr. Török Balázs, a beruházást kezdeményezõ Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásának
irodavezetõje beszámolt róla: az
új helyiségben folyamatos ügyelet
lesz, amely információkat nyújt a
Pilisi Zöldút látogatóinak.
A Pilisi Zöldút projekt a kistérség
és a partnereinek – Pilisszentkereszti Önkormányzat, Magyar
Turisztikai Egyesület, Együtt
Szentlászlóért Egyesület, Pilisi
Parkerdõ, Dunakanyar Erdei Iskola – közös pályázata révén
valósul meg. Célja – a különbözõ
vendéglátó-ipari és egyéb helyi
szolgáltatók csatlakozása révén –
a helyi és környékbeli turisztika
elõmozdítása. A projekt keretében
virtuális sétautakat alakítanak ki
Szentendrén, ezeket mûholdas
navigációval kísérve járhatják be
a városunkba érkezõk. Az Európai

Unió célja, hogy több hosszú,
országokon átívelõ zöldút alakuljon ki, melyek a szelíd és
bakancsos turizmus népszerûsítését szolgálják. Ennek része a
pilisi szakasz is, amely városunkat és a kistérség több más
települését szeli át. Dr. Török
Balázs hozzátette: õszre állítják
össze a projekthez csatlakozni
kívánó szolgáltatók listáját, addigra kerül egyenesbe a projekt
tartalmi része.
Mivel a Fehér Ház a zöldút
központjaként funkcionál, ezért
nélkülözhetetlen volt a fizikai

Augusztus 28. (szombat)
17.00 Régi Mûvésztelepi Galérián
Anita Parlov és Siniša
Majkus kiállításának
megnyitása
18.30 XVIII. Szentendrei Szerb
Mûvésztelep zárókiállításának megnyitása

(x)

megújítása. A Zöldpont Iroda
kialakításával párhuzamosan az
alsó szintet – az illemhelyeket is –
teljesen akadálymentesítették, új
portahelyiséget alakítottak ki,
illetve a belsõ udvar is megújult.
Az épület elõtti téren rámpákat
alakítottak ki, fákat ültettek, de a
késõbbiekben egy szobornak is jut
majd hely. Az átadás szeptember
7-én, kedden 14 órakor lesz. A
projekt teljes költségvetés mintegy 50 millió forint, ebbõl az
épület átalakítására ötmillió
forintot szántak.
- BT -

Augusztus 29. (vasárnap)
19.00 Érdi Tamás zongoramûvész
árvízi jótékonysági koncertje
a díszteremben

Augusztus 30. (hétfõ)
15.00 Iskolapszichológusi állásra
jelentkezõk meghallgatása

Augusztus 31. (kedd)
09.00 Barcsay Általános Iskola
TÁMOP-projekt záróünnepsége
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés
17.00 dr. Török Katalin elõadása
a P’Art Moziban
18.00 Az Izbégi Általános Iskola
tanévnyitó ünnepsége

Szeptember 1. (szerda)
08.00 Templomdombi Általános
Iskola tanévnyitó ünnepsége
09.00 Projekt megbeszélés
14.00 Iskolaigazgatókkal tanévnyitó
értekezlet
17.30 Egyeztetés a nemzeti
fejlesztési miniszterrel

Szeptember 2. (csütörtök)
11.00 Megbeszélés a Szent István
Egyetemmel való
együttmûködésrõl
15.00 Pro Szentendre Tulajdonosi
Bizottsági ülés
16.30 Szivárvány utcai óvoda
átadása
XXIV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM  2010. AUGUSZTUS 27.  SzeVi
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VÁROS
POSTALÁDA

Gondolatok a Tömegverekedés lencsevégen címû cikk kapcsán
Szomorúan
olvastam a múlt heti számban megjelent cikket: milyen szép ebben a
városban minden,
néha egy kis verés zavarja az
idilli képet, meg
néhány hisztis szülõ okvetetlenkedik. Mostanáig nyugodtan
engedtem a gyermekeimet a városba, nem gondolva, hogy némelyeknek a szórakozás mások
megverését jelenti, és ezt tehetik
következmények nélkül. Azok,
akik szétrúgták a fiam arcát és
megvertek még három fiút, most is
a korzón „szórakoznak”. Vegyük
sorra a tényeket!

Rendõrség
Közel 45 percig nem jött rendõr
péntekrõl szombatra virradó éjszaka. A mai napig senkit sem hallgattak meg (kivéve elsõ éjszaka a
forrónyomosok), hét nappal az eset
után még senki nem foglalkozott
érdemben az üggyel ember, idõ- és
pénzhiányra hivatkozva. Ellentétben a cikk állításával: senki nincs
elõzetesben, nem is volt. Súlyos
testi sértés és csoportos garázdaság ehhez nem elég.

Közterület-felügyelõk
45 millió forint a közbiztonságra! jól hangzik, csak nem arra használják. Arra ugyanis alkalmatlan.
Délután 16 órától reggel 8-ig
automata üzemmódban mûködik.
Éjszakai felvételei alkalmatlanok
az azonosításra, minõsége erõsen
kifogásolható. Mivel senki nem
figyeli, így nincs egybefüggõ felvétel. A gép idõnként rögzít valamit.
Napközben kiválóan alkalmas
kukkolásra, valamint a közterületfelügyelet pénzbehajtási statisztikájának javítására. Ez a rendszer
pénzbeszedésre van, nem a közbiztonság javítására.
Hivatalosan, írásban kértük a verés
felvételeinek kiadását. Nyolc nappal
a kérelem beadása után érdeklõdtünk, de nem tudtak róla. Mind a
mai napig nem kerestek, bár minden
adat a rendelkezésükre áll, annak
ellenére, hogy öt munkanapja van rá
a hivatalnak a saját leírása alapján.
Valószínûleg „elvesztek a felvételek” és a kérelem is. Így oda az
állítólagos bizonyíték. Jogi úton nem
tudok lépéseket tenni.

Kérdéseim
Minek egy olyan szervezet, amely
nem alkalmas a közbiztonság
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javítására, viszont nagyon sokba
kerül a városnak? Miért nem a
rendõrség végez bûnmegelõzési
tevékenységet? (Kamerák felügyelete, térfigyelés.) Kinek az érdeke
mûködtetni egy pénzbeszedõ céget
hivatalnak álcázva? Mi kell ahhoz,
hogy a rendõrség járõrözzön, végezze azt a munkát, ami a feladata? Kell-e újabb õrséget, egyletet
létrehozni, hogy ez ne fordulhasson elõ többet? Elég egy súlyos
maradandó sérülés, vagy haláleset
kell ahhoz, hogy érdemben lépjenek a hatóságok?
AZ EGYIK SÉRTETT ÉDESAPJA
Az olvasói levéllel megkerestük
dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõt, akitõl az alábbi választ
kaptuk.

A verekedéssel
kapcsolatos tények
1. A rendõrség 25 percen belül a
helyszínen volt… Szombaton hajnalban 2.14-kor volt az elsõ verekedés a Duna-korzón, 8 perccel
késõbb még egy a sétányon, majd
kicsit késõbb még egy a sétányon.
Az érintettek elmondása szerint az
elsõ verekedés után rögtön hívták
a rendõrséget, akik a felvételek
szerint 2.39-kor érkeztek, a mentõ
2.50-kor. A felvételeken látszik,
hogy egy óra körül a Lázár cár tér
környékén közlekedett egy rendõrautó, tehát volt járõrözés a kérdéses idõszakban.
2. A térfigyelõ kamerák felvételei
alkalmasak az azonosításra… A
közel 2 GB nagyságú felvételsorozatot megküldtük a rendõrségnek az esetet követõ szerdán.
Ezeken láthatóak az eset körülményei, illetve hogy azt megelõzõen kik szórakoztak a Dunakorzón. Mivel a rendõrségnek vannak gyanúsítottjai, a felvételek
alkalmasak a résztvevõ személyek
azonosítására. A felvételek szerint
az elsõ verekedésben csak néhányan, a másik két verekedésben
sokan vettek részt. A verekedések
nem tartottak tovább annál, amíg
a kamera kétszer fordult, tehát
maximum egy percnél. A felvételek
alapján a rendõrségi nyomozás
feladata lesz megállapítani, hogy
földön fekvõ embert rugdostak-e
vagy sem.

A térfigyelõ rendszerrel
kapcsolatos tények
1. A közterület-felügyelet éjszakai
szolgálatot is tart, arra valóban
nincs kapacitás, hogy minden
éjszaka legyen kezelõ. Arról, hogy
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mely éjszaka van ügyelet, biztonsági okokból nem adhatunk ki
információt. Azt, hogy a kamerák
felvételei mire alkalmasak, a nyomozó hatóság dönti el. A kamera
35-szörös optikai zoomra és éjszaka is színes felvétel készítésére képes és 360 fokban forgatható. Amikor nem ül mögötte kezelõ, ún.
õrjáratban mozog: a kamera automatikusan ráközelít az elõre beállított helyszínre, tovább mozog a
következõre, és így tovább, amíg
vissza nem ér az elsõre, majd újra
indul.
2. Az automatikusan rögzített
felvételek 5 munkanap után
automatikusan törlõdnek, bûncselekmény vagy szabálysértés rögzítése esetén további 30 napig kezelhetõ.
3. A kezelõk – büntetõjogi felelõsségük tudatában – kizárólag a
közbiztonság védelme céljából
alkalmazhatják a kamerákat: nem
„kukkolnak”, hanem a szabálysértés, bûncselekmény elkövetésére
készülõ személyeket követik nyomon, értesítik a rendõrséget stb.
4. Tény, hogy Szentendre országos
átlagban a bûnelkövetésben kevésbé fertõzött, a városban elõforduló
szabálysértések zöme közlekedési
szabálysértés. Ezekkel szemben is
határozottan fel kell lépni, mert így
tehetjük élhetõbbé városunkat.
Szerencsére nincs minden nap
rablás, verekedés, de a cél, hogy
ilyenek ne is történhessenek meg,
illetve elõzzük meg azzal, hogy a
nyomozást segítjük a felvételekkel
– ahogy ez a mostani verekedéskor
is megtörtént.
5. Ha a rendõrség biztosít plusz
emberi erõforrást a térfigyelõ-rendszer kezeléséhez, örömmel látjuk
õket.

A felvétel kiadása
a sértett számára
A megvert fiú kérelmet nyújtott be
a közterület-felügyelethez a felvétel
kiadása iránt, amely kérelemnek a
jogszabályi eljárás betartásával
eleget teszünk. Ahhoz, hogy megtaláljuk a kérelmezõt a felvételeken, részletes információkat
kellett róla kérnünk. A leírás segítségével találtunk is felvételeket
róla, mely alapján valamennyi
verekedésben részt vett. A felvételeken mások is láthatók, illetve
az ügyben büntetõeljárás is indult,
amelyhez a felvételeket a rendõrség
rendelkezésére bocsátottuk. A büntetõeljárásban a fiú sértettként vesz
részt, tehát jogosult arra, hogy az
õt érintõ iratokba betekintsen.

Statisztika
az elmúlt két hónap
eredményeirõl
• 437 esetben rögzítettünk közlekedési szabálysértést. Ezekben
az esetekben feljelentést küldünk a
rendõrkapitányságnak, bírságot
szabunk ki vagy járõrpárt küldünk
ki a megszüntetése érdekében;
• 6 alkalommal Illegális árusítás
rögzítése, illetve intézkedés megszüntetésük iránt;
• 8 alkalommal engedély nélküli
közterület-használat miatti intézkedés;
• koldulás rögzítése az aluljáróban
és a szabálysértés megszüntetése;
• a július 31-i verekedésrõl készült
felvételek rögzítése és továbbítása
a rendõrkapitányságnak;
• augusztus 7-én éjszaka két személy felmászott a Keresztelõ Szent
János Plébániatemplom falára,
riasztottuk a rendõröket, akik 5-10
percen belül kiértek, de addigra a
személyek eltávoztak;
• augusztus 8-án éjszaka a kezelõ
a rendõrséget riasztotta a Dunakorzón történt dulakodás miatt, a
rendõrség 5 percen belül a helyszínen volt, és megelõzött egy újabb
verekedés;
• a hétvégi éjszakai szolgálat alkalmával rögzítjük a közterületen
alkoholt fogyasztó személyeket, és
szabálysértési eljárásokat kezdeményezünk a felismerhetõ személyek ellen. Szeretnénk megértetni a
fiatalokkal, hogy az alkoholt ne a
sétányon fogyasszák, maguk mögött hagyva a rengeteg üveget;.
• rögzítettük, amint köztéri kukába lakossági hulladékot helyeznek
ki, a felvételek alapján szabálysértési eljárást kezdeményezünk;
• észleltük, hogy egyesek elfordítottak egy közlekedési táblát, értesítettük a közútkezelõt;
• a kameráknak köszönhetõen
csökkentek, illetve megszûntek
a „közterületi hangoskodások”, pl.
a HÉV-állomás környékén;
• a kamerák üzemelése óta nem
volt rongálás a belvárosban, ami a
rendszer preventív hatásának tekinthetõ.
Az eddigi tapasztalatokból látható,
hogy a kamerákra és a közbiztonságra fordított összeg folyamatosan megtérül; a köztéri rongálások megszûntek a kamerával figyelt területeken, csökkent a közterületi hangoskodás, növekedett a
közbiztonság. A célunk az, hogy a
tapasztalatok tükrében a rendszert
tökéletesítsük és a lakók biztonságérzetét növeljük.

Sodró ár után
pénzre várunk
Nemrég írtunk a Bükkös-patak okozta károk helyreállításáról. Augusztus 17-én az Izbégi Általános Iskolában rendeztek lakossági fórumot e témában. Kiderült: a keletkezett
problémák megoldása elsõsorban a vis maior pályázatok
sorsától függ.
 BOKOR TAMÁS

Nyolcmillió forint erejéig saját
erõbõl, afölött pályázati támogatásból hozzák helyre a víz okozta károkat. Dr. Dietz Ferenc polgármester megköszönte a lakók
együttmûködését a Bükkös-patak
és annak környékének helyreállításával kapcsolatosan és elmondta, hogy a munkálatokhoz eddig
azért nem fogtak hozzá, mert ha
azokat a pályázat benyújtása elõtt
megkezdik, nem lehet támogatást
kapni. A vis maior pályázatokból
csak a Közigazgatási Hivatal helyszíni felmérése, a kivitelezõkkel
lefolytatott érvényes közbeszerzési
eljárás és a pályázat hiánypótlás
nélküli elfogadása után lehet a támogatást megkapni. A pályázat a
múlt héten került benyújtásra a
Magyar Államkincstárhoz és másolatban a Közép-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatalhoz, és az elõbbi azt elbírálásra
továbbította a döntéshozó számára. A kivitelezõknek a közbeszerzési eljárással történõ kiválasztása
megtörtént, így az önkormányzat a
támogatás megítélésének veszélyeztetése nélkül 8 millió forint
önerõ erejéig megkezdte a munkálatokat.
Virágh János városüzemeltetési
referens hosszú kárlista keretében
sok egyéb rombolás felsorolása
mellett beszámolt róla: május 15én több helyen alámosta a víz a
kerékpárutat a Szegedi utca magasságában, a Vajda Lajos utcáig. A
medret kikotorták, és betonnal
erõsítik meg az alámosott szakaszt
és a rézsût. A munkálatok várhatóan augusztus végére készülnek
el. Két helyen elvégzik a kerékpárút javítását, valamint a Mókushídnál lévõ patakmeder-átjáró
tisztítását. A hidakkal kapcsolatban elmondta, hogy a János utcai
híd technikai értelemben biztonságos, de erõsen felújításra szorul. A
Mária utcai híd felújítása idén
megtörtént, üzembiztosan bírta az
áradást. A Lévai utcai patakátjáró
helyrehozatalához az augusztus
20. utáni héten kezdenek hozzá, a
többi munkálat a pályázaton kapott pénz mértékétõl függ, ugyanis
az igény a vis maior keretre az

országos árvizek és felhõszakadások miatt a kormányzati keretnek
több mint százszorosa. Virágh
János külön hangsúlyozta, hogy
ebbõl a támogatásból csak a helyreállítási munkákat lehet majd
elvégezni. Mindemellett kitért a
várható útfelújításokra is; a Szentlászlói út az Anna utcától a Sztaravoda útig felújításra kerül, és
újabb úttársulások kiírására is sor
kerül jövõ év elején.
Szó esett a továbbfejlesztés lehetõségeirõl is. – A Bükkös-patak
partján futó kerékpárút a Lévai
utca – Sas utca – Sztaravodai út
vonalán megy. A Sztaravodai szakasz szélesítését a helyi szabályozási terv tartalmazza, de kérdéses, hogy elfér-e itt egy önálló kerékpárút. Alternatívaként a bicikliseket szolgáló nyomvonal az izbégi
templom mellett a Vasvári-lakótelepre kanyarodna fel, majd a
Csicserkón és a Kisforráson keresztül egészen a Skanzen fõbejáratáig jutna el. Fontos lenne, hogy
el lehessen jutni az izbégi sportpályáig is a patak mentén, ennek
lehetõségeit is keresik a tervezõk –
számolt be a távlati elképzelésekrõl Alföldiné Petényi Zsuzsanna fõépítész.
Zakar Ágnes, Izbég körzeti önkormányzati képviselõje így fogalmazott: – Tíz éve ugyan volt egy nagy
árvíz, de olyan szívfacsaró pusztítást, mint amilyen most volt, még
nem tapasztaltunk. A képviselõ
asszony 46,5 millió forintos vis
maior támogatás igénylésérõl számolt be a patak helyrehozatala érdekében, és hozzátette: bár a jelentõs árvízi pénzeket a még nagyobb
pusztítást elszenvedett területek
kapják, erõsen lobbiznak a patakért. – A munka nem állhat meg
a javításoknál. Egy nemrég készült
szakvélemény szerint középtávon
fontos lenne a medermélyítés és a
partfal támfalas megerõsítése,
valamint a leszakadt lefolyók
eltávolítása.
Maholányi Pál, az Izbégi Baráti
Kör elnöke megjegyezte: a kövek
kiszedése a patakmederbõl csak
ideiglenesen jó ötlet, mert a következõ árhullám visszaviszi valamennyit a mederbe. Fájó szívvel,
de ki kell szedni a mederben nõtt

fákat, mert magas vízállásnál
kiterelik a patakot a medrébõl.
Problémás a Bükkös part 44. elõtti
betonlétesítmény a meder közepén, mert kiveti a vizet. A partfalat
sok helyen betonozni kell a biztonság érdekében – foglalt állást.
Virágh János reakciójában elmondta: számos problémát okozott az
áradásnál a rengeteg lomb, amit a
környékbeliek a mederbe hordanak. Az illegális hulladéklerakás tilalma azonban nemcsak a
háztartási, hanem a zöldhulladékra is vonatkozik – emlékeztetett. A Városi Szolgáltató bármikor ad jelzett zsákot, szükség
esetén konténert biztosít a takarításhoz.
Kondacs Krisztián fõkertész így
fogalmazott: – Két árvíznek kellett
jönnie ahhoz, hogy hozzá lehessen
nyúlni a fákhoz. Korábban mindig
kritikát kaptunk a lakóktól, még
gallyazásnál is. A mederbe nõtt
fákat a tapasztalatok szerint
valóban ki kell szedni. Nemrégiben
bejárást tartottunk a terepen, és a
legsürgetõbb problémákat megoldottuk, többek között az erõsáramú vezetékekhez érõ ágakat
levágtuk, de tennivaló még bõven
maradt.
Fél éve a szakhatóságok elõtt van
az a terv, amely szerint a Tûzoltóság Ipar utcai laktanyája mellett
katasztrófavédelmi központ létesüljön, ahonnan szükség esetén
bármikor lehet homokot vinni. A
nagy áradás estéjén a fõ árhullám
után csak másfél-két órával volt
homok, mert a munkatársaknak a
helyzetet fel kellett mérniük, és ez
idõ alatt volt lehetõségük azt
megrendelniük, illetve a helyüket
kijelölniük. A katasztrófa-védelemnek nem feladata a fenti védelem megszervezése, õk a személyi
állományt szervezik. A fenti eset
megismétlését elkerülendõ az
önkormányzat már bekészítette az
elegendõ mennyiségû homokot a
Városi Szolgáltató Zrt. Szabadkai
utcai telephelyére.
Lakatos Pálné elmondta: a régi
szentendreiek tudták, hol nem
szabad építkezni a patak mellett,
mert az idõszakosan medrébõl
kilépõ vízfolyás nagy rombolást
tud okozni, kerítést, udvart, házat
vihet el. Sajnos az újonnan ide
költözõk az árterület ezen részeit
nem mindig ismerik.
A patakpart kövezett medrét száz
évvel ezelõtt építették meg elõször,
amely akkor még meg tudta tartani a vízfolyást. Egy jelentõs
helyeslésre talált lakossági észrevétel szerint azonban tudomásul
kell venni, hogy a pataknak meder
kell: hiába veszik el kanalas gépek
a területet a Bükköstõl, az visszafoglalja magának. Egy másik
lakossági hozzászólásban hallhattuk: tíz éve nem történik érdemi
változás a Bükkös-part sorsában.
A polgármester kifejtette: a patak
környékének fejlesztése – útjavítás, mederalakítás, építési szabályozás stb. – folyamatosan szere-

pel az önkormányzat asztalán, a
városi költségvetés azonban kizárólag pályázati támogatással
kiegészülve alkalmas a tervek
megvalósítására. Hozzátette: jelenleg a vis maior pályázatokon
kívül sajnos nincsen alkalmas forrás. Gyürk András európai parlamenti képviselõnek ugyanakkor
már javasolta, hogy lehetõvé kellene tenni az uniós pályázatoknál
azt, hogy egy menetben meg
lehessen valósítani komplex munkákat – csatornázás, vízelvezetés,
útépítés –, tartósabbá téve így az
elvégzett munkák eredményét.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy jó
érzés volt számára megtapasztalni
azt, hogy a jogos kritikák mellett a
jelenlévõktõl sok építõ javaslat,
ötlet is elhangzott.
Dr. Hubina István építõmérnök
javasolta, hogy a patakot ne csak a
belvárosban védjük, hanem érdemes lenne már a hegyekben vízfogókkal lassítani a sodrást, és
betontámfal helyett acélhálós és
köves
partfal-megtámasztást
alkalmazni.
Többen felvetették a „betonvájó”
és a „kanális” elbontását, amit a
jelenlévõk az élõvilág érdekében
egyhangúan támogattak, de a
szakértõ felhívta a figyelmet arra,
hogy az Apor híd és a Duna közti
betonmeder elbontása alámosási
veszélyt hordozhat, másrészt pedig, mint árvízvédelmi szakaszon,
nagy valószínûséggel az elbontás
nem megengedhetõ.
A fórum végén a polgármester a lakókkal egyetértésben – a
teendõket az alábbiakban foglalta össze.
Megegyezés született arról,
hogy egyes helyszíneket (pl.
Anna utca 30.) másnap a hivatal munkatársai bejárnak, a
Városüzemeltetési Bizottság
pedig a vashíd utáni patakparti
szakasz pihenõ-lakóövezetté
való átalakítását fogja tárgyalni. A helyszínen lévõ vállalkozó
ígéretet tett arra, hogy a helyreállításnál megvizsgálja annak
a lehetõségét, hogy betonfal
helyett gabion (kõ és drótháló)
megoldást alkalmazzanak, és
ígéretet tett arra is, hogy a
munkálatok során a tisztaság
megõrzésére is nagy hangsúlyt
fektetnek.
A fõkertész vállalta, hogy soron
kívül megvizsgálja a patakparton lévõ veszélyes fák eltávolításának kérdését, és felteszik a
honlapra a már megrendelt 8
millió forintos munka tartalmát.
A Bükkös-patak partjának rendezésével kapcsolatos koncepció tartalmának összeállítását amelyhez várják a lakosok javaslatait is – a hivatal elõkészíti, az arra kapott árajánlatot
pedig az önkormányzat a költségvetési koncepció tárgyalásánál vitatja meg.
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VÁROS

Az államalapító és a kitüntetettek

Az ünnepi kenyér

llamalapító Szent István
király a határozott iránymutatás és az elõremutató
gondolkodás példája, aki a legnehezebb esztendõkben is komoly
lélekjelenlétrõl tett tanúbizonyságot, rendet téve az országban.
Ünnepségén bebizonyosodott,
hogy nemcsak az ország, hanem
egyetlen városka is követheti a
példáját. – Büszkeség tölt el,
amikor az itt ülõ szentendreiekre
nézek és az elmúlt évekre gondolok, mert nekünk, szentendreieknek az elmúlt idõszak gazdasági, politikai nehézségei ellenére
sikerült összefogni, az akadályokat legyõzni, és fél évszázada
nem látott fejlesztéseknek lehettünk részesei – fogalmazott
dr. Dietz Ferenc polgármester. – A
Szent István-i tanítás felhívja a
figyelmet arra, hogy változtatni
csak közös akarattal lehet. Együtt
kell mûködni a lakossággal, a
településekkel és a megyével. Most
van lehetõség igazi összefogásra
a kormánnyal, hogy közös erõvel
vigyük elõrébb közös dolgainkat.
Városunk értékeit, sokszínûségét
nem csak õriznünk, hanem gyara-

Á

pítanunk is kötelességünk. A sok
igen mellett azonban a szentendreiek érdekében átgondoltan és
bátorsággal nemet is kell mondanunk. Nemet a belvárosi és külterületi szemetelésre odafigyeléssel, nemet az aluljárói és a Dunakorzói garázdaságra térfigyelõ
kamerákkal, és nemet a város
ésszerûtlen növekedésére megfontoltsággal. Hagyományainkból, elõdeink nemes tetteibõl erõt
merítve a helyi, a megyei és az
országos támogatás energiáit felhasználva kell még többet tenni
városunkért – mert úgy gondolom, egy dologban mindannyian
egyetértünk, hogy Szentendre,
Szentendre, Szentendre, csak a
város számít.

menikus kenyérszentelés: Blanckenstein György katolikus plébános, Dani Zsolt baptista, valamint
Horváth-Hegyi Olivér evangélikus
lelkészek együtt mondtak áldást
az új kenyérre. Jánosi Márton
elõadómûvész, az est narrátora
színpadra szólította Horváth Béla

évtizedes testvérvárosi kapcsolatát. A két település folyamatosan törekszik a kapcsolatok elmélyítésére, amelyet a közös és kölcsönös programok mellett számos,
az elmúlt húsz évben szövõdött
barátság is fémjelez. A Kézdivásárhellyel kötött testvérvárosi

hegedûmûvészt, aki nem elõször
kápráztatta el közönségét a
Városháza dísztermében. Az idei
évben Saint-Seans és Wieniawsky
egy-egy darabjával készült, majd
a mûsor egy késõbbi pontján
Paganini és Sarasate mûveit
mutatta be Bárkányi Éva zongorakíséretével.
Ezt követõen Kézdivásárhely és
Szentendre megerõsítette két

szerzõdést annak idején Kun
Csaba, a Szentendrei Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke kezdeményezte, most
pedig köszöntõt mondott dr. Dietz
Ferenc szentendrei és Rácz Károly
kézdivásárhelyi polgármester.
Augusztus 20-án kerül sor a
díszpolgári cím és a Pro Urbe
emlékérmek adományozására is.
2010-ben Szentendre Város Kép-

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium kulturális
államtitkár-helyettese mondott beszédet

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, az ünnepség a polgármesteri köszöntõ után díszbeszéddel kezdõdött, amelyet
idén dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton volt megyei múzeumigazgató,
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
kulturális államtitkár-helyettese
mondott el. Ezt követte az öku-

Dr. Dietz Ferenc szentendrei és Rácz Károly
kézdivásárhelyi polgármester
megerõsíti a tesvérvárosi szerzõdést
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Ökumenikus kenyérszentelés: Dani Zsolt baptista lelkész, Blanckenstein György katolikus
plébános és Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
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Szentendre díszpolára: Szamos László
cukrászmester

Pro Urbe emlékérem:
Wolfné Kovács Zsuzsanna karnagy

viselõ-testülete Szamos László
cukrászmestert választotta díszpolgárává. Amióta megnyitotta
üzletét a Dumtsa Jenõ utcában,
aktívan tevékenykedik a város
közéletében. A céget édesapja,
Szamos Mátyás alapította, ám a
boltot már õ maga hozta létre.
Azóta számít a város egyik
kiemelkedõ, turisták és helyiek
által egyaránt kedvelt találkozóhelyének, közösségi térnek,
amely számos városi rendezvénynek, kulturális programnak ad
helyet. Szamos László nemcsak
az üzletben tevékenykedik, hanem rendszeresen támogatja a
szentendrei civilszervezeteket,
iskolákat, óvodákat, jótékonysági
rendezvényeket is. Ez év elején
ajándékokkal lepte meg a helyi
iskolásokat: az általános iskolások marcipánfigurákat és órarendet kaptak, a középiskolásokat és
a pedagógusokat pedig teával
örvendeztette meg.
Pro Urbe emlékéremben részesült
Wolfné Kovács Zsuzsanna kar-

nagy, az idén fennállásának 60.
évét ünneplõ Musica Beata Városi
Kórus vezetõje. A régi szentendrei
zenészcsalád sarja, Kovács Lajos
leánya évtizedek óta végez kiváló
munkát városunkban énektanárként és karnagyként. Diplomaszerzése után a Bajcsy-Zsilinszky utcai Általános Iskolában,
majd a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanított. 1992 óta
vezeti a Musica Beata Városi

Kórust, amelynek gimnazista
kora óta tagja. A kórust több alkalommal díjazták magas szakmai
színvonala miatt, s ebben természetesen nagy része van
Wolfné Kovács Zsuzsanna munkájának is.
Szomorú módon ebben az évben
ketten is posztumusz részesültek
a Pro Urbe kitüntetésben. Egyikük
a tavasszal elhunyt dr. Dragon
Pál, aki 1970-tõl vett részt a
közéletben. A ’80-as évek elején
hozta létre a Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesületet,
majd a rendszerváltás utáni elsõ
országgyûlési ciklusban az MDF
képviselõje lett. Folyamatosan
képezte magát, elvégezte a
Századvég Politikai Akadémiát,
majd újságíró diplomát szerzett,
és 2001-re kijárta a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem jogi
karát is. 2009 márciusában
Boross Péter volt miniszterelnök
helyére került ismét az Országgyûlésbe. Amellett, hogy a Pest
Megyei Önkormányzat tagja volt,
1998-tól Szentendrén is önkormányzati képviselõként mûködött, elnökölte a Jogi, Igazgatási
és Ügyrendi Bizottságot. A városban az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlõdõ képviselõi

körzet, Pismány volt az õ területe.
Kitüntetését felesége, dr. Dragonné Herth Júlia vette át.
Prof. dr. Losonci Miklós egyetemi
docens, mûvészettörténész szintén halála után kapta meg a Pro
Urbe emlékérmet. Az ELTE magyar-történelem szakán végzett
tudós 1982-ben költözött Szentendrére a családjával, a budai
Tanítóképzõ Fõiskola docenseként vonult nyugdíjba, de továbbra is aktív maradt, hiszen a
Miskolci Egyetem Bölcsész Egyesület Esztétika Tanszékének vezetõje volt, itt avatták díszdoktorrá. Több mint 25 könyve jelent
meg, ezek között számos kötetben
szentendrei mûvészek értékelése
is olvasható, sõt önálló verseskötetet is publikált Madarak
Karácsonya címmel. Remek retorikai érzékét a városi ünnepségeken hallható beszédeiben is
gyakorta kamatoztatta. Örökös
tagja az Izbégi Baráti Körnek és
megalakulása óta a Szentendre
Szalonnak. Számos kitüntetésben
részesült, amelyek közül kiemelkedik a Pest Megye Díszpolgára cím és a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje.
Összeállította:
BOKOR TAMÁS

BARABÁS Felnõttképzõ KFT.
Catering & Business School
Az alábbi telephelyeken indít OKJ-s vendéglátós tanfolyamokat:
2131 Göd, Mayerffy József u.1.
2000 Szentendre, Aradi u. 4. – Aradi panzió
1107 Budapest, Jászberényi út 7. – Világos fogadó
Cukrász
22 hét
220.000 Ft
Szakács
22 hét
200.000 Ft
Pincér
22 hét
170.000 Ft
Étkezdés
12 hét
160.000 Ft (III. kategóriáig üzletvezetésre alkalmas)
Bárpincér
12 hét
120.000 Ft
Mixer
12 hét
120.000 Ft
Vendéglátó eladó 12 hét
120.000 Ft
A tanfolyamok tervezett kezdete: 2010. szeptember 15.
engedélyszám: 00848-2010
Érdeklõdni lehet a 06 26/309 686, 06 26/314 274 telefonszámon lehet.
E-mail cím: info@aradipanzio.hu, vagy info@okjfelnottkepzes.hu
www.okjfelnottkepzes.hu 2010. szeptember 1-jétõl.
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REKLÁM

Talentum ösztöndíj
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a 41/2008. (X. 31.) Önk.
sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot
hirdet a város kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására.
A „Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen tehetséges, nappali
tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ diplomájuk megszerzéséért
tanuló fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve
bejelentett állandó lakcímük van, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi
bizonyítványával igazolja, hogy a fenti rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az elsõ diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat
folytató fõiskolai vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) b) pontjában
meghatározott módon számított átlaga a 4.5-t elérte.
A pályázatot 5 példányban kérjük benyújtani! A borítékra írják rá: „TALENTUM”
Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj. Benyújtási határidõ: szeptember 15.
További részletek: Schinkovits Lajosné közoktatási referens, (26) 503-332,
www.szentendre.hu

KÉT ÉV
ALATT
ÉRETTSÉGI!
A Magiszter Alapítvány budapesti
tagiskolájának
esti tagozatos felnõtt
képzésén két év alatt
megszerezheted az érettségit.
www.magiszteralapitvany.hu
Érdeklõdni, jelentkezni:
06-70-947-0610
magiszter.budapest@gmail.hu
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PORTRÉ

Örökmozgó gyerekmozgató
Mindenki úgy bánjon a rá bízott gyerekkel, ahogy elvárja, hogy mások a sajátjával bánjanak.
Ha a helyzet azt kívánja, helyre lehet tenni, de megbántani soha – vallja az óvodai nevelésrõl Szántosi Judit, Szentendrei Város Óvodai Intézményének vezetõje, akit az idei tanév végén
a városi önkormányzat pedagógiai díjával tüntettek ki.


BOKOR TAMÁS

 Az ovi-suli program kapcsán
rengeteg feladatot végzett el, a
nyár elején beindultak az építkezések az önkormányzati
óvodákban. Ennek tükrében
mennyire lepte meg, hogy ön
kapta idén a legnagyobb városi
pedagógiai elismerést?
Talán meglepõ, hogy ilyet mondok, de nagyon meglepett. Csak
jóval azután kapcsoltam, hogy a
városi pedagógus napi ünnepségre az írásos meghívó mellett külön
telefonhívással is invitáltak. Jó
tudni, hogy a város megbecsüli a
munkámat. Nagy öröm és meglepetés volt, de úgy érzem, nem én,
hanem az egész közösség kapta.
 Kereken tíz éve vezeti Szentendre Város Óvodai Intézményeit, miután 2000-ben nyolc
óvodát vontak össze egy közös
intézménybe. Hogyan élte meg
akkor a vezetõi kinevezését?
Eleinte nehezen. A tagóvoda-vezetõk számára nagy presztízsveszteség volt az adminisztratívgazdasági kényszer szülte átszervezés. Elõtte, amikor még én is
tagóvoda-vezetõ voltam, nagyon
jó kapcsolatom volt minden más
vezetõvel, de a késõbbiekben
megmutatkoztak bizonyos problémák. Volt, aki el is ment az átalakítás miatt. A maradókkal viszont azóta is harmonikusan tudunk együtt dolgozni.
 Hány fõvel mûködnek az
óvodák?
Jelenleg összesen 118-an vagyunk,
de idén szeptembertõl 121-en leszünk a Vasvári Óvoda most induló mobil csoportja miatt, amelynek helyiségét július végén állították fel. Sok kisgyerek jelentkezett
létszámon felül, és így legalább
egy csoportnyit fel tudunk venni a
meglévõk mellé. Nagy szükség
lenne a Püspökmajorban is egy
mobil ovira, jövõre talán sikerül.
 Hogyan éli meg a jelentõs túljelentkezést, és hogy sokakat el
kell utasítani?

Az elutasításnak természetesen nem örülök, de annak igen,
hogy nagyon sok
gyerek lakik a környéken. Azt mondhatom, aki itt él, nagyon jó helyre született. Külön öröm,
hogy rengeteg három-, négy- és ötgyerekesünk is van, ami
régiós viszonylatban
nagyon nagy szó.

nagyon jók a tagóvodavezetõk, akik a
saját kis közösségüket jól kézben tudják tartani. Mindent
egybevetve viszont
két és fél év múlva, ha
addig nem lesznek
törvényi változások,
szeretnék nyugdíjba
menni.
Szántosi Judit

 1972 óta dolgozik óvodapedagógusként. Nem fáradt
még bele?
A gyerekeket nem lehet megunni.
Ha körbenéz a kollégáimon, láthatja, hogy a gyerek fiatalít. Persze csak egy bizonyos korig, ezért
is tartottam jónak az 55 éves
nyugdíjkorhatárt. Nagymamakorú óvónénik számára nagyon
megterhelõ ez a munka, hatvan
felett ráadásul elõjönnek a betegségek, amelyek nehezítik a
gyerekekkel való foglalatoskodást. Ha országos szinten is tehetnék valamit a hivatásom terén, a pedagógusok korhatárcsökkentése lenne a célom. Ez a probléma egyre többeket érint nálunk
is, hiszen a munkatársaim közül
sokan születtek ’54 és ’58 között,
és a többségük hatvan felett már
nehezebben bírja a munkát.
Kivételek persze vannak: akad
olyan kolléganõm – egyúttal volt
fõnöknõm –, aki, ha kell, 65 éves
létére bármikor szívesen beugrik
segíteni.
 Rendben, hogy a gyerekek
fiatalítják az embert, csakhogy
egy intézményvezetõ pedagógus
sajnos igen kevés gyereket lát…
A vezetõi munkába valóban nagyon bele lehet fáradni. Amikor
intézményvezetõ lettem, évente
összesen két A/4-es lapnyi statisztikát kellett leadni. Ma már
komplett füzeteket nyomtatunk
és küldünk el, és bosszant, hogy
nem tudok igazán a pedagógiai
munkámra koncentrálni. Nekem
azért még szerencsém van, mert

 Milyen a viszony a
fiatal és az idõsebb kollégák
között?
Kitûnõen kijönnek egymással. Az
idõsebbeket olyan irányba próbálom terelni, hogy a fõiskoláról
hozott újdonságokra is odafigyeljenek. A fiatalok gyakorlati tudása ugyanakkor édeskevés ide.
Sem a fiatalok, sem az oktatóik
nincsenek felkészülve arra, hogy
ezek a gyerekek már egészen mások, s így új módszerek kellenek
hozzájuk. Az EU-s pályázati továbbképzéseken már tapasztalható a módszertani változás,
amelyben a szentendrei óvodák is
részt vesznek.
 Rendszeresen hallani öntõl,
hogy elmarasztalja az audiovizuális generáció egyik legfõbb
szórakozását, a médiát.
Nem kellene túlzásba vinni a médiafogyasztást. Továbbképzésen
hallani: egy héten 20 percnél többet ne töltsön számítógép elõtt
egy óvodás gyerek. Hol vagyunk
már ettõl? Bizony változtatnék a
médián, mert nagyon haragszom
rá. Látom a kisgyerekeket agreszszívvá válni, és amíg lehet, küzdök ellene. Sokkal többet érne, ha
tévéztetés és számítógépeztetés
helyett leülnének vele, és mesélnének neki, s ha kérdez, válaszolnának. Kíváncsi vagyok, vajon
hány szülõ ül le és olvas az
életkorához illõ folytatásos regényt a gyerekének.
 Talán nemcsak a szülõ felõl
fújhatnak rossz szelek.
Ez igaz, de a legtöbbet a szülõ
teheti a gyerekéért. Nem szeretem
a nagyon ráhagyó nevelést: ne

15-16 évesen kelljen rádöbbennie
a gyereknek, hogy a szabályokból
idõközben törvények lettek, amelyeket be kell tartania. Hozzáteszem, hogy tapasztalataim szerint az iskolában kevésbé mozdulnak a szülõk, de nálunk, az
óvodában még jól lehet motiválni
õket.
 Mit adhat ma az óvoda a
gyerekeknek?
A szeretetet, a nyugodt, családias
légkört, a játékot, és a legfontosabbat, a biztonságot. Nem osztani, szorozni, olvasni kell megtanítania a gyerekeket, hanem
ezek befogadására kell õket képessé tenni az iskolakezdésig.
 A média káros hatásai mellett
a másik vesszõparipája a mozgás fontossága. Úgy tûnik, az
ovi-suli program elõmozdítja az
óvodai sportot.
Örülök, hogy a pályázatnak köszönhetõen két új tornatermünk
lesz, a Szivárvány Tagóvodában
pedig már tervezzük a harmadikat, mert a Barcsay iskola tornatermét már egyre nehezebben
tudjuk használni, annyira sûrû
ott az idõbeosztás. A harmadik
óvodai tornateremmel kapcsolatban az a tervem, hogy délelõtt a
gyerekek, délután a lakosság
használja majd. Ezt még szeretném a nyugdíjas évek elõtt tetõ
alá hozni.
 S utána? Nem gyötrik majd
„gyerekelvonási tünetek”?
Mindig kellenek célok. Aktívan
képzelem el azokat az éveket. A
pedagógiai hitvallásomban is
megfogalmaztam: fontosnak tartom, hogy az ember tréningben
tartsa testét, lelkét, szellemét. A
pedagógus kiégése a nevelés
zsákutcája, s hogy ne kerüljek
ebbe a zsákutcába, törekszem
arra, hogy sok sikeres ember vegyen körül. Az õ életkedvük hat a
környezetünkre, a gyermekekre, a
szülõkre, a kollégákra és rám is.
Ha lehet, dolgoznék még egy kicsit, de már nem vezetõként. Szeretek utazni, és jó lenne, ha lenne
idõm végre az olvasásra is.
Emellett a gyerekek közelsége
persze nagyon fontos. Nyár elején
volt olyan, hogy „belógtam” társasozni a gyerekekkel, csodálatos
élmény volt! Bízom benne, hogy
még több unokám lesz. Aktív pihenést szeretnék, mert képtelen
vagyok egy helyben ülni.
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HELYTÖRTÉNET

SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével kapcsolatos
természeti, történelmi, néprajzi, kulturális
fogalmakat kívánja egy-egy címszó alatt
közzé tenni. A címszavak az év végén ABCrendbe sorolhatók, késõbbiekben könyv
alakban is megjelenhetnek. A címszavak
szerzõit
monogrammal jelöljük, melyeket szintén az
év végén feloldunk.
MÁTÉ GYÖRGY
sorozatszerkesztõ

Eraviscusok
A kelta eredetû eraviscusok kétezer évvel
ezelõtt éltek vidékünkön. Sírköveikbe vésett
személynevük fennmaradt. Ezért õket
tekinthetjük Szentendre személy szerint is
ismert õslakosainak. A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum területén feltárt római villa egy
korábbi eraviscus telepre épült. A másik
telephelyük a betonelemgyár területén
végzett építkezés során került felszínre.
Túlélték a római hódítást. Kezdetben
a római jogrend szerint peregrinusoknak,
idegeneknek számítottak, de a hódítók
számos szokását átvéve idõvel elrómaiasodtak, vezetõik a római polgárjogot is
elnyerték.
Az I. század végétõl római módra sírköveket
állítottak. Ezekbõl Aquincum mellett a
legtöbb éppen Szentendrérõl került elõ.
Soproni Sándor mintegy nyolcvan sírkövön
talált eraviscus neveket. Közülük a
Retdimara, Retdimarus, Risimarus,
Ritimarus neveket csak szentendreiek
viselték. A római kõtár katalógusában több
sírkövük található. Az ötödik képen egy
kétalakos, egyszerûségében is szép, monumentális hatású sírkövet láthatunk. Latin
nyelvû felirata szerint a 65 éves korában
elhunyt Masuianak és önmagának még
életében állította férje, Namio, Utun fia.
A sírkövön a nõ hagyományos eraviscus
viseletben és ékszerekkel, a férj már római
öltözékben látható. A lovaskocsi-ábra
hitviláguk szerint a halott túlvilági utazását
jelképezi. A sírkõ a Római sánc utca 14. sz.
telken 1956-ban, építkezés során került elõ.
Irodalom:
Szabó Miklós: A kelták nyomában
Magyarországon. Bp. 1971., Maróti Éva:
Masuia Casui sírköve.= Szentendrei
Mûsor.1979. július., Maróti Éva: Asztrális
szimbólumokkal díszített sírkövek
Szentendrén = Szentendrei Mûsor, 1979.
augusztus. Soproni Sándor: Szentendre a
rómaiak korában. Szentendre, 1987., Maróti
Éva: Szentendre – Ulcisia Castra – római
kori kõemlékei. Katalógus. Szentendre,
2003.
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100 éves néni köszöntése
Szentendrén augusztus 15-én ünnepelte
100. születésnapját Varga Ferencné Nagy
Klára, akit dr. Dietz Ferenc polgármester is
felköszöntött a hölgy otthonában.
Klára néni pedagógus szülõk gyermekeként, 5 testvérével Tordán nõtt fel, majd
Vácra költöztek, ahol férjhez ment, és 5
gyermeket nevelt. 10 évi házasság után
férje meghalt, ezután a híradó-technikai
gyárban, majd a Lottó cukrászdában dolgozott, hogy eltartsa családját. Hosszú élete
során mindig csendesen, derûvel és
szeretettel fordult mindenki felé. 11 éve egy
betegség miatt már tolószékhez kötve él lányával Szentendrén. Bár beszélni már nem tud,
szemeinek élénksége, derûje még ma is töretlen.
További békés, szeretetben gazdag éveket kívánunk még Klára néninek és családjának!

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Autóhûtõ és
képviselõjelölt
A közelmúltban egy zalai faluban
vendégeskedtem, ahol tizennégy
évig tanítottam. Haza indultam
volna, amikor széthasadt a kocsimban a hûtõ csatlakozója. –
Semmi baj – mondták vendéglátóim –, éppen szemben van
Ihász Zoltán autószerelõ.
Vasárnap volt, a mestert ebéd
utáni pihenõben találtuk, s bõ
negyvenöt év után rám ismert,
ugyanis tanítványom volt, mint minden
akkori gyerek a községben. Miközben kiszerelte a hûtõt, és sikerült új gumicsövet is
kiszabnia, fölelevenítettük az emlékeket: kik
voltak az osztálytársak, kik a tanárok, kibõl
mi lett. Egyszer csak ezt mondja az immár
deres fejû Zoli „gyerek”: – Emlékszem,
mennyire kellett vigyáznunk minden pontra,
vesszõre, ha írtunk. Így van ez ebben is, minden csavarra, alátétre ugyanúgy kell ügyelni,
ha az ember rendes munkát akar végezni.
A helyesírási kérdésekrõl azután több szó
nem esett, visszatettük a hûtõt, a két bilincs
szorította becsülettel a gumicsövet, esõvízzel
töltöttük föl a tartályt. Nem részletezem
tovább, mûködött minden, el is jutottam
Szentendrére.
A postaládámban egyebek mellett az önkormányzati választásokra pályázók bemutatkozó szórólapjait találtam. Az egyiken
olvasom, hogy „Csak a város számít!”
Rendben van, s ha nem tudnám, azt is közlik a mondat fölött háromszor, hogy ez a
város Szentendre. Mind a háromszor pont
van a városnév után, igen, erre is kell
vigyázni, de ide talán fölösleges volt. Az
ismétlõdés eleve mutatja, hogy nem szokásos (nyelvtani) mondatok ezek, inkább a
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grafikai képként, illetõleg jelszóként értelmezendõk. Átböngészem a szövegeket, az
egyik jelölt bemutatkozása után azt írja:
„Kérem támogassanak…” Itt már kell a piros
tinta, hiányzik a vesszõ.
Nézem a másik cédulát, azon az összefogásról van szó az „élhetõ” Szentendréért. Nem
nagyon értem, mi ez az „élhetõ”, biztosan azért, mert élhetetlen vagyok… Aztán látom,
hogy a társaság valakit „polgármester-jelölt”-nek titulál.
Voltam én már tanárjelölt,
doktorjelölt és más efféle gyanús szerzet, de mindig kötõjel
nélkül. Az említett társaság
azonban kötõjelpárti, mert
késõbb meg „beruházás-központú városfejlesztésrõl” olvasok. A vesszõvel náluk is baj van, az egyik
háromtagú összetett mondatból hiányzik.
A harmadik papiros pártja magát másoknál
jobbnak hirdeti, szerencsére nem helyesírásban. Már a megszólítás is felkiáltójel
nélkülire sikerül, polgármesterjelölt és
képviselõjelölt szavakat viszont nem kötõjelezik, hanem külön írják, szerintük bizonyára így jobb. Az egyik jelöltjük „Dr.”-je
pont nélküli. Egyébként ott van pont a
szövegben, ahol kettõspont kellene, vesszõ
pedig ott, ahol semmi szükség rá, de ezekkel
már nem untatom az olvasót, és az
„amennyiben – úgy” bikkfanyelvû megfogalmazású hosszadalmas mondat részletezésével sem, itt a „ha – akkor” a magyaros
hagyomány.
Egyelõre más lapocskát nem találtam a
postaládámban, vagy talán a többi pártot
elfújta a szél.
A kocsimat az Ihász mesterhez hasonlókra
merem bízni, akiknek gondja van minden
csavarra és alátétre, és úgy gondolom, az
önkormányzat gépezetével sem tehetek
másképp.
BÜKY LÁSZLÓ,
a 6. számú egyéni választókerülethez
tartozó polgár

VÁROS

Újjáéled a Pajor-kúria
Megújul Szentendre egyik elhanyagolt belvárosi épülete, a Kossuth Lajos utcai Pajor-kúria.
A hányatott sorsú ház és kert feltámadásáról a két építész, Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár
mesélt.


BOKOR TAMÁS

Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának kezelésébe került, vadregényes
szépsége miatt ma is csodált és
gyakran fotózott XIX. századi
épület pályázati pénzbõl szépül
meg. Augusztus folyamán zajlik a
közbeszerzési eljárás, amelynek
eredményétõl függõen még az
idén megkezdõdhet az építkezés.
A terveket eredetileg Szuromi Imre készítette és gondozta egészen
a tenderszakaszig, de betegsége
miatt idõközben átadta azokat a
Kocsis testvéreknek. Õk a szükséges változtatások megtétele
után véglegesítették, majd a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
jóváhagyta, így alakult ki az a
terv, amely a közbeszerzési eljárás alapját képezi.
A tervezés során alapvetõ volt az
épület eredeti kinézetének megõrzése, ugyanakkor – többek
között a tetõszerkezet elgombásodása miatt – komoly mûszaki
és esztétikai felújítás szükséges.
– Az elõzõ korok állagának
visszaidézése okán a Kossuth
Lajos utca felé nézõ régi árkádokat kiszabadítjuk, így új
elõcsarnokot, kiállítóteret és
irodákat alakíthatunk ki a földszinten – számolt be a részletekrõl Kocsis Gáspár. Testvére,
Barnabás hozzátette: – A meglévõ kovácsoltvas kerítést kiegészítjük, és az udvari tereprendezést követõen lehetõség nyílik rá, hogy a látogató felsétáljon

fotó  SZÉLES NÓRA

A

csaknem egészen a domb tetején
lévõ Castrum-bástyáig.
A 411 négyzetméter alapterületû
pincében lapidárium (kõtár) kap
majd helyet. A hely különlegessége, hogy a domb alatt benyúlik
majdnem egészen az említett
bástya alá. Úgy alakítják ki, hogy
mind az udvarból, mind a (szem-

bõl nézve) jobb oldali támfal felõl
megközelíthetõ legyen, azaz két
bejárata lesz.
A 748 négyzetméteresre növekvõ
földszintet építészeti szempontból
eredeti állapotban hagyja az átépítés. A két kapu között kiállítótermek lesznek, hátul, az udvar
felé pedig közel 300 négyzetméter
alapterületû hozzáépítést kap,
amelyben akadálymentes illemhelyeket, liftet és kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki. Jobb kéz
felé könyvtár, lépcsõház és egy
olvasóterem fogadja a látogatókat, balra pedig kávézó mûködik
majd. A zöld terek jegyében egy
kis park alakul majd ki az udvarban, amely egy félig a földbe
süllyesztett kiállítótérrel lesz
határos.
Az emeleten a Fõ térrõl elköltözni
kényszerülõ Ferenczy Múzeum
kiállítási anyaga lel új otthonra
mintegy 600 négyzetméteren. (A
Ferenczy Múzeum jelenlegi épü-

letét a szerb ortodox egyház kapta
meg.) Érdekesség, hogy az utcafronti termek némelyikében díszítõfestést tártak fel, amelyeket
restaurálni fognak, és láthatóvá,
bemutathatóvá tesznek. A padlásszinten klimatizált, modern infrastruktúrával felszerelt, 133 négyzetméteres raktárhelyiséggel gazdagodik a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, emellett irodák és
egy múzeumpedagógiai helyiség
is a rendelkezésükre áll majd.
Az építészpáros beszámolója szerint az új szárny, amelyet az udvar felõli részre terveztek, textúrájában és gondolatvilágában
illeszkedik a meglévõ épület kontúrjához. A tört árnyalatra festett
nyers téglaburkolat és a cserépfedés ugyancsak õrzi a környékbeli házak arculatának egységét.
Mint a Kocsis testvérek elmondták, a tervezõi költségbecslés
alapján körülbelül 800 millió
forintos beruházás technikai
szempontból egyszerûen kivitelezhetõ, akár egy év alatt is elkészülhet – de mint tapasztalható, a tényleges építkezést megelõzõ kötelezõ bürokratikus lépések akár hónapokkal is lassíthatják a projekt elkészültét.
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A Szentendrei Kulturális Központ Dunaparti Mûvelõdési Háza (Dunakorzó 11/A, 26/301-088)
Közhasznú tanfolyamok, klubok, szakkörök, mûvészeti csoportok és egyéb közösségek a 2010/2011-es évben
Musica Beata Vegyeskórus
Próbák minden kedden 18-20 órái,
kórusvezetõ: Wolfné Kovács Zsuzsa
Elsõ alkalom: szeptember 7. kedd
Szentendre Néptáncegyüttes –
felnõtt csoport
Táncos elõképzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ táncosok jelentkezését
várják. Próbák a Pest Megyei Könyvtár színháztermében minden hétfõn és
csütörtökön 19-22 óráig. Mûvészeti
vezetõk: Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ,
Harangozó Gyula-díjasok
Elsõ alkalom: szeptember 6. hétfõ
Szentendre Néptáncegyüttes –
gyermek csoportok
Régi és új gyerekek jelentkezését várják, akik szívesen megismerkednének
a magyar nép dalaival, táncaival,
szokásaival, és késõbb szeretnének
részt venni a felnõtt csoport színpadi
munkájában is. I-es csoport: 6-8
évesek, II-es csoport: 9-14 évesek.
Próbák a Pest Megyei Könyvtár színháztermében minden hétfõn és
csütörtökön. I-es csoportnak 16.3017.30-ig, a II-es csoportnak: 17.3018.30-ig. Mûvészeti vezetõk: Kocsis
Enikõ és Fitos Dezsõ, Harangozó
Gyula-díjasok
Elsõ alkalom: szeptember 16.
csütörtök
Diótörõ Balettiskola
Öt csoportban dolgoznak a gyerekek
minden kedden és csütörtökön a
Dunaparti Mûvelõdési Ház balett-ter-

mében, öt és fél éves kortól 16 éves
korig. Vezetõk: Gyúróné Domján
Andrea és Gyúró Tamás táncpedagógusok.
Elsõ alkalom: szeptember 14. kedd
Welldance S.E. Tánctanfolyamai
Táncok világa: akrobatikus rock and
roll, videoclip tánc, ír néptánc, show
tánc, musical tánc. Fashion Dance:
divat és tánc egyben. Táncos manótorna. Hip-Hop. A tanfolyamokat többszörös országos-, illetve Európa- és
világbajnok edzõk vezetik. Beiratkozás
szeptember 10-én pénteken 17 órakor
a Dunaparti Mûvelõdési Házban.
További infromáció:
www.welldance.hu, 06-20-361-5663
Filibili népdalkör
Az elsõsorban óvónõkbõl álló népdalkör szívesen várja pedagógusok
jelentkezést a népdalkörbe. A hónap
elsõ csütörtökjén nyílt éneklésre
hívják azokat az óvónõket, akik
szeretnének népdalokat, gyermekdalokat, gyermekjátékokat megtanulni. Próbák a Püspökmajor Lakótelepi
Óvodában minden csütörtökön 17
órakor. Népdalkörvezetõ: Lázár Enikõ.
Szentendrei Gyermekszínpad és
Kreatív Színházi Stúdió
A gyermekszínház általános iskolásokból áll, a színházi stúdióban pedig az
onnan már kinõtt fiatalok folytatják a
színjátszó munkát.
Elsõ találkozó szeptember 3-án a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében.

14-15.30-ig az általános iskolás
korúakat, 15.30-17.30-ig a 14-22
éveseket várják. Vezeti: Kertész Kata
drámapedagógus
Falikárpitszövõ szakkör
Hétfõnként 17-tõl 20 óráig tartanak a
foglalkozások, ahova várják a régi
tagokat, és további érdeklõdõk jelentkezését. Vezeti: Czakó Margit iparmûvész
Elsõ alkalom: szeptember 6.
Csiribiri mozgásfejlesztõ babatorna
1-3 év közötti gyerekeket várnak, akik
szívesen fedezik fel a kúszás, mászás,
pörgés, forgás, azaz a térben mozgás
örömét speciális tornaszerekkel,
irányított játékos gyakorlatokkal
valamint dallal és mondókákkal.
Idõpont: pénteken 9.30-kor. Vezeti
Csíkszentemihályi Rita.
Elsõ alkalom: szeptember 17. péntek
Gyógytorna a DMH-ban
Férfiaknak és nõknek egyaránt hátfájás ellen, csontritkulás
megelõzésére, tartás javítására, csípõ,
váll nyújtására. Vezeti Vajda Ágnes,
több mint 30 éves kórházi és rendelõintézet tapasztalattal rendelkezõ
gyógytornász. Idõpontok: hétfõn és
csütörtökön 18.45-19.45-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 13. hétfõ
Gyógytorna a Püspökmajor
Lakótelepi Klubban
Minden kedden 18 órától, vezeti Vajda

Ágnes gyógytornász.
Elsõ alkalom: szeptember 14. kedd
Nõi alakformáló torna
Alakformáló órák zsírégetõ szakasszal, erõsítés a fontosabb izomcsoportokra. Vezeti Mácsai Zsuzsa aerobic oktató. Idõpontok hétfõn, szerdán
és pénteken 8-9-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 6. hétfõ
Egyiptomi hastánc tanfolyam
Nem csak a nõiesen szép alak
megõrzéséért, hanem az egészség
megóvásáért is ajánljuk felsõ korhatár
nélkül. Vezeti Tóth Lilla hastáncoktató. Idõpont: pénteken 17.30.
Elsõ alkalom: szeptember 10. péntek
Jóga a DMH-ban
Kedden és csütörtökön 8.30-10 óráig.
Vezeti: Nagyfiné Szüszmann Ildikó.
Elsõ alkalom: szeptember 7. kedd
Kezdõ Hatha jóga a Püspökmajor Lakótelepi Klubban
Idõpont: hétfõn 17 órától (szeptember
közepétõl)
Vezeti: Weltin Gyöngyvér jógaoktató
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Sakk-kör
Vezeti Guba Miklós FIDE-mester.
Idõpont: minden szerdán 16-18-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 8. szerda.
Digitális fotótanfolyam
Szeptember 16-tól december 9-ig, 13
x 2 óra elméleti oktatás
csütörtökönként 18-20 óráig, és 7x3
óra gyakorlat külsõ helyszíneken vagy
mûteremben. Bõvebb információ: 0630-715-4107,
fotopont2010@gmail.com.
Személyesen lehet érdeklõdni
szeptember 14-én 16 és 20 óra között
a Dunaparti Mûvelõdési Házban.
Bélyeggyûjtõ kör
Vezeti Sánta Ferenc. Idõpont minden
hétfõn 15-17 óráig.
Elsõ alkalom: szeptember 6. hétfõ

Kék Duna Nyugdíjas Klub
Változatos programokkal várják az
idõskorúakat. Vezeti Baróthy

Galambász kör
Idõpont: minden hónap második hétfõje. Elsõ alkalom: szeptember 6. hétfõ

Az M. E. Trial Masters Kft. munkavállalói általános jólétének javítását tûzte ki egyik fõ céljául.
Mindezt 9 997 997 forintos eu-támogatásból kerül megvalósításra. A program célja a cég dolgozóinak egészségi állapotát és életminõségét fejleszteni, ezzel a munkaerõ versenyképességét növelni.
Az egészségfejlesztõ programot a
cég 3 éven keresztül kívánja folytatni a munkavállalók aktív részvételével számolva. A vállalat
egészségfejlesztési stratégiája
támogatja a dolgozókat a változásokra való felkészülésben, a
negatív környezeti hatásokhoz
való
alkalmazkodásban,
a
stresszel való megküzdésben és
segíti megtanítani az egyéni életmódbeli változásokhoz szükséges
kompetenciákat. Az így kapott
pozitív hatásokkal és egyéni eredményekkel egyidejûleg növekszik
a szervezet hatékonysága és
erõsödik az egysége is. Az M.E.
Trial Masters Kft. célként tûzte ki
a pozitív munkahelyi légkör
kialakítását, annak érdekében,
hogy dolgozói saját egészségükre
jobban odafigyelnek a jövõben.
A cégvezetés kiemelten fontosnak
tartja munkavállalói kiegyensú-

Püspökmajor Lakótelepi
Nyugdíjas Klub
A klub szeretettel vár minden idõskorút változatos programokkal, klubnapokkal. Idõpont: minden páros hét
szerdáján 15 órától folyamatosan.
Vezeti: Oravecz Lászlóné.
Elsõ alkalom: szeptember 8. szerda

Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság
Vezeti: Szente Jánosné. Idõpont: minden hónap elsõ hétfõjén 18-20-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 6. hétfõ

Egészségfejlesztés a versenyképességért

A Budakalászon mûködõ cég a
hazai klinikai kutatásszervezõ
cégek közt piacvezetõ pozíciót
foglal el. Elsõsorban II-IV humán
fázisú klinikai vizsgálatok teljes
körû lebonyolítását végezi Magyarországon, illetve újabban
Romániában és Bulgáriában is,
beleértve a projektmenedzsment
tevékenységet, a hatósági engedélyeztetést, a szerzõdéskötést, a
vizsgálati centrumok kiválasztását, a monitorozást és a folyamatos
vizsgálati
centrummenedzsmentet.
Az M.E. Trial Masters Kft. egészségre nevelõ és szemléletformáló
programjának célja a munkavállalók szociális közérzetének javítása, fejlesztése, valamint fizikai
és szellemi teljesítésének fokozása, mindezzel az elkerülhetõ
megbetegedések és balesetek
megelõzése.

Lászlóné. Idõpont minden második
csütörtökön 16 órától.
Elsõ alkalom: szeptember 16.
csütörtök

lyozottságát;
hozzáállásukat
olyan megtisztelõ címek igazolják, mint a „Családbarát munkahely” díj vagy a „Legjobb nõi
munkahely” különdíj. Jelen program kiválóan illeszkedik célk-

itûzéseihez – ezzel is újabb lehetõséget kínálva az optimális
munkahely kialakításában.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KULTÚRA

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
2010. augusztus 27-28-29.
RÉSZLETES PROGRAMOK
a programfüzetben vagy
a www.szentendreprogram.hu
és a www.szevi.hu honlapon, illetve
lapunk múlt heti számában.
Megnyitó: péntek 16 órakor az
Apor hídnál.
Köszöntõt mond a polgármester

komédia, Magyarországi Szerb
Színház bemutatója

augusztus 27. péntek, 20 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme

Vasárnap 19 órakor
jótékonysági koncert Szendrõ város
árvízkárosultjainak megsegítéséért
a Városháza dísztermében,
21 órakor gyertyaúsztatás a Dunán
Ízelítõ a programokból
Öko-sátor, helyi termékek kiállítása
és vására, divatbemutatók, stand up
comedy, neonparádé, társasjáték
klub, bábszínház, gombfoci,
utcamûterem: Pistyur Imre, Kovács
Putu, ArtUnió Galéria, Fónad István,
pétanque golyójáték, Nádas György
mûsora, a SzEVASz társulat
elõadása, jótékonysági bolhapiac,
neoneon fényfõtér, séta a Szeresd
Szentendrét Egyesülettel, vásári

Helyszínek: Apor-híd, Fõ tér,
Lázár cár tér, Jókai, Bercsényi,
Kígyó, Dumtsa Jenõ, Görög,
Bogdányi, Tiszteletes,
Péter-Pál utcák, Vargha-ház, Ikon
terasz, Pest Megyei Könyvtár,
P'Art Mozi

Koncertek
Apor híd: Old Max, Poa Pratensis
Band, Jack Cannon, The Soultramps,
Indian Joe, Gágogó Zenekar, salsa,
Áldás és Átok, táncvarázslat,
Sugarblues, Empty Pubs,
Bõrgyári Capricco, Schwarz
Dávid és Eszes Viktória,
Falks Fellows, Yes Yes Matza,
Átmeneti Kabát, Ripoff Raskolnyikow,
Kobza Vajk Group
ElevenKert: Baly&Pilu Dj szett,
MOHA, Presszó Tangó Libidó,
Utózenekar, DJ Kaska, Sajnos Batár
Lázár cár tér: Gabona Zenekar,
Kiégõ Izzók, Söndörgõ, Tudósok,
Igor Lazin, Mirko Milan Miloševic
koncert, Árvalányhaj Tamburazenekar,
Pyrgos – görög táncház
Ikon terasz: református diákok, I’Lil jazz
Kiállítások helyszínei:
MûvészetMalom, Szentendrei Képtár,
Péter-Pál Galéria, Artunió Galéria,
Ikon terasz (Bercsényi utca 1.),
Kolping ház, Cafe Rodin, Régi
Mûvésztelepi Galéria, Dalmát Kávézó,
Vargha-ház (Bogdányi u. 51.)

Jótékonysági koncert
a szendrõi
árvízkárosultakért
A Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
fesztivál egyik záró programjaként kerül sor augusztus 29én, vasárnap este 19 órakor
a Városháza dísztermében Érdi
Tamás zongorakoncertjére.
A koncerten összegyûlt
pénzadományokat az Árvízi
Testvérvárosi Mozgalom
keretein belül kiválasztott
Szendrõ városának ajánljuk fel.
A szentendrei lakosok már eddig
is sok adományt – tisztítószert,
bútort, ruhát, élelmiszert
– ajánlottak fel az árvíz során
bajba jutottaknak, ez alkalommal
is kérünk mindenkit, hogy
pénzadománnyal lehetõségeihez
mérten támogassa
az árvízkárosultakat.
A jótékonysági rendezvény záró
programja a Duna-korzón lesz
este 21 órától, ahol a Dunán
úszó gyertyák fényei emelik még
ünnepélyesebbé a hangulatot.

Az X-Art Társaság
kiállítása
A Szepes Gyula Mûvelõdési
Központban (Érd, Alsó u. 9.)
augusztus 27-én, pénteken 18
órakor nyílik az X-Art
Képzõmûvészeti Társaság Két
méter címû kiállítása. A tárlatot megnyija Novotny Tihamér
mûvészeti író. Kiállító
mûvészek: Aknay János, Eõry
Emil, Gyõrffy Sándor, Karsch
Manfréd, Kéri Mihály, Puha
Ferenc, Fritz Rautner.
A kiállítás megtekinthetõ
szeptember 19-ig.

Keresztény
Irodalmi Estek
Csendes csodák címmel
Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész és Négyessy Katalin
gordonkamûvész Reményik
Sándor verseibõl összeállított
irodalmi estjére várnak mindenkit szeretettel szeptember
5-én, vasárnap 20 órakor a
Városháza dísztermébe.
A belépés díjtalan, támogatói
jegyek a helyszínen válthatók.
Az est teljes bevételét a Háromkúti magyar iskola fennmaradásáért ajánlják fel. Az
est fõvédnökei: Bajtai Erzsébet
romániai magyar nagykövetné
asszony és dr. Szántó Csilla,
dr. Dietz Ferenc polgármester
felesége. Kiemelt támogatók:
Szent András Általános Iskola,
Mathias Rex Étterem.
A Keresztény Irodalmi Est gondolata 2007-ben merült fel
elõször bennem, amikor az egyházközségünk csatlakozott a
magyarországi Városmisszió
rendezvénysorozat résztvevõi
közé. Abban az évben egy, majd
2008-ban a Szentendre ÉjjelNappal rendezvénysorozat keretén belül két elõadással sikerült
megjelennünk a város programjai között Eperjes Károly és
Oberfrank Pál színmûvészek
közremûködésével. A korábbi
évektõl eltérõen idén minden
elõadást szeretnénk összekapcsolni egy-egy jótékonysági
kezdeményezéssel is. Az elõadások megtekintése ingyenes, hogy
a nehezebb helyzetben élõk is
részesei lehessenek ezeknek az
élményeknek, ugyanakkor támogatói jegyek vásárlásával a jobb
anyagi helyzetben élõk hozzájárulhatnak az est kiemelt
céljaihoz.
HIDEGKUTI DOROTTYA
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HIRDETÉS
ÁLLAT

KIADÓ LAKÁS

Fotópályázat kutyáknak: www.happypuppy.eoldal.hu. Kutyasétáltató szolgálat, kutyapanzió.

Pismány alján 20 nm-es, külön
bejáratú lakrész egy személy részére
kiadó. Ár: 35 ezer Ft rezsivel. Tel. 0670-505-1987.

ÁLLÁS

Garzon kiadó szeptembertõl: Ady
E. út 30. Tel. 06-20-495-0144.

Egzisztenciát vesztett, de még
dinamikus, fiatalos, rugalmas
munkaidõt kedvelõ kollégák jelentkezését várjuk nagy múltú
nemzetközi cégünk termékeinek
disztribúciójához. Önéletrajzokat
várunk a timi.pall@gmail.com
email címre, vagy érdeklõdni lehet
a 06-20-809-4888-as telefonszámon.

Püspökmajor-lakótelepen 35 nm-es,
kellemes hangulatú lakás kiadó.
Bútorozott, 1+1/2 szobás, amerikai
konyha, fürdõ+WC. Ár: 45 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-70-566-7386.

Szentendre belvárosi éttermébe szakácsot keresünk állandó munkaidõre.
Tel. 06-30-953-5111, 06-30-505-1642.
Szentendrei kávézóba hétvégére
munkatársat, illetve konyhai
kisegítõt keresünk. Tel. 06-20665-3686, 06-20-665-3685.

Felújított másfél szobás, gázfûtéses lakás kiadó Leányfalun. A lakbér kerti munkával részben vagy
egészen kiegyenlíthetõ. Tel. 0630-687-8321.

Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.

Szentendrén, a Hév- és buszvégállomástól 200 m-re külön bejáratú, 65
nm-es tetõtéri lakás kiadó. Tel. 06-20347-4002.

ÁLLÁST KERES

35 nm-es szoba kiadó. Tel. 06-30-9496456.

EGÉSZSÉG
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-419,
rögzítõ, visszahívjuk.
Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban mikrokamerás
hajvizsgálat, hajgyógyászati szaktanácsadás. Bejelentkezés: 06-70311-7303, (06-1) 220-1103.
Kismama-masszázs, frissítõ svédmasszázs. Tel. 06-30-250-8028.

EZOTÉRIA
Látó szeretettel várja! Sorselemzés,
lelki segítség. Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

kétszintes lakás 29,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-900-6485.
20 millió Ft-ig keresek téglalakást.
Tel. 06-30-876-7934.
Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen, 5 lakásos társasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450 000

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 2025 nm-es szobából (fürdõszoba, konyha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300080, 18 óra után.
Izbégen 100 nm-es, kertkapcsolatos
lakás garázzsal szeptembertõl kiadó.
Tel. 06-20-468-7288.

LAKÁS, INGATLAN
Eladó:
• Füzesparkban 50 nm-es
2 szobás lakások 13-13,9 millió
között;
• Radnótin teraszos, 60 nm-es,
1+2 félszobás 19,5 millió Ft-ért;
• Angol házakban 60 nm-es,
1+2 félszobás 13,9 millió Ft-ért;
• Belvárosban 80 nm-es
családi ház 20 millió Ft-ért;.
•Ady Endre úton 80 nm-es,
tetõtéri, 1+2 félszobás
14,9 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu
Szentendrén nagyon jó helyen, a V8
mellett, új társasházban 114 nm-es,

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás lakás
14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 16 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.

Egyetemi végzettségû, nyelvterületen
élt angol nyelvtanár nyelvoktatást,
általános és szakmai nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel. 06-70-2904144.
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333, 06-20934-9349. www.2mbuild.hu
Építési telkek, nyaralók a
Dunakanyarban, már 4 millió Fttól is kaphatók. Tel. 06-30-2990376.
Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás, 90 nöl-es
telek eladó. Csodálja meg, szeressen
bele! 30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft.
Tel. 06-30-605-7199.
Szentendrén, Tyúkosdûlön panorámás,
1500 nm-es üdülõövezeti telek eladó
14,9 millió Ft-ért. Tel. 06-30-3318393.
Szentendrén, Pismány alján eladó 3
és félszobás, 104 nm-es lakóterületû,
kétszintes családi ház 150 nöl-es
telekkel. Irányár: 27,8 millió Ft. Tel.
06-30-867-7454.
Eladó Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen IV. emeleti, 41 nm-es
lakás panoráma-kilátással. Irányár: 9,3
millió Ft. Tel. 06-20-337-0384.
Szentendrén csendes, kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 2
szintes+tetõtéri, felújított családi
ház. Közel a központhoz, jó
közlekedési lehetõséggel, kiváló
infrastruktúrával, biztonságos
környéken. Ár: 36 millió Ft. Tel.
06-20-399-6416.
Szentendrén, jó helyen
szerkezetkész lakóház 250 nöl-es
udvarral, telekáron, 22 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.

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

Kinek hiányoznak?

Történelem-, magyar-, mûvészettörténet korrepetálás, felkészítés
érettségire Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.
Matematika-korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy tapasztalattal a
belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.
Fiatal diplomás angoltanár nagy
tapasztalattal angolkorrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést (alapfoktólfelsõfokig) vállal beszédközpontú
órákkal, kedvezményes áron a szentendrei Hév-állomásnál. Tel. 06-70258-5712.
ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsga elõkészítõ
(TELC, EURO, ECL, ORIGO stb.),
3-6 fõs csoportok. Céges oktatás,
üzleti angol. Tolmácsolás, fordítás.
Több évet Oxfordban élt és diplomázott, tapasztalt, fiatal, dinamikus,
de türelmes tanárral. Szentendrén
a HÉV-nél, Pomázon, vagy a nyelvtanulók igénye szerinti helyszínen.
Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

RÉGISÉG
GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket
és régiségeket vásárolok
készpénzért. Több évtizedes
gyûjtõi és szakértõi gyakorlattal.
Ingyenes becslést és tanácsadást
vállalok az alábbi szakterületekben: festmény, mûtárgy, bútor,
szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõmeghatározás. Gyûjtõpartnerek
jelentkezését is várom.
Tel. (06-1) 950-0995, 06-30-3225989, sekina2@freemail.hu

Gyesen lévõ anyuka gyermekmegõrzést vállal csecsemõkortól
kertes házban, Pismány lábánál.
Tel. 06-70-570-2607.
Egyedi és hagyományos, cserépkályha-, kandalló-, kemenceépítése,
átépítése. Tel. 06-30-868-0021.
Lakatos munkák: kerítés, korlát,
lépcsõ – kovácsolt vasból is. Kerti
tavak építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.
Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók. Tel. 06-20-594-4458.

indul
Szentendrén szeptember 22-én,
Budapesten szeptember 18-án.

BERCI

PLÚTÓ

puli kan a Dunakanyar korúton lett befogva
augusztus 18-án

keverék kan, a Dózsa György úton lett
befogva augusztus 13-án
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Tánctanfolyam indul szeptember
14-tõl felnõtt és szenior korúak
részére Szentendrén,
a HEMO-ban. Kezdõ: minden
kedden 18-19.30-ig, haladó: minden csütörtökön 18-19.30-ig.
Tervezett táncok: rocky, rumba,
salsa, linedance, chachacha,
keringõ, tangó, country…
Tel. 06-30-279-3393,
vagy sarmany@ottonato.hu

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕKNEK A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Helyiségek - 30 és 40 nm-es,
belvárosi és fõút menti - parkolókkal
90 ezer Ft/hó kiadók. Tel. 06-30-2990376.
Belvárosi, berendezett, 20 nm-es
vendéglátó-helyiség kedvezõ
feltételekkel átadó. Tel. 06-20-3982519.
Szentendrén, 25 nm-es összközmûves
melléképület külön
almérõkkel eladó. Tel. 06-30-4544431.
Szentendrén, iparterületen
2800 nm-es bekerített szabadterület bérbeadó. Tel. 06-30-3318393.
Szentendrén, a 11-es fõút mellett,
a CBA üzlettel szemben 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-6350594.
Üzlethelyiségek kiadók
a Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319-957,
este.

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas
OKLEVELET
adó

MASSZÕRTANFOLYAM
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SZOLGÁLTATÁS

TÁNC
OKTATÁS

Kiadó kaució nélkül 1 fõ részére szoba-fürdõszoba (konyha nincs). Ár: 45
ezer rezsivel. Tel. 06-30-540-3516.
Kiadó lakás az angol házakban. Tel.
06-30-586-1715.

Referenciákkal és gépkocsival rendelkezõ fõállású takarítónõ munkát
vállal Szentendrén. Tel. 06-30-3364943.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ftért. Tel. 06-20-983-5166.

Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9181825.

Szentendrei mûhelybe varrodai
gyakorlattal rendelkezõ varrónõket
keresek. Tel. 06-30-412-3348.

Szeptembertõl heti 3-4 alakalommal
gyermekfelügyeletet vállal leinformálható, 53 éves hölgy. Tel. 06-20-4079195.

Szentendrén, fõúttól 800 m-re jó
kis ház, 75 nm-es+tetõtér, szép
környéken, Pismány hátsó részén
24 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Ára: 45.000 Ft (részletfizetés).
Érdeklõdni: 06-30/30-21-487
(Nyilv.szám: 14-0032-06)

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

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
augusztus 27. péntek
15:30 SHREK A VÉGE, FUSS
EL VÉLE (93’) kn.
17:15 MICMACS
(N)AGYBAN MEGY
A KAVARÁS (105’) kh.:12 fõszerepben
Dany Boon, az Isten hozott
az Isten háta mögött címû film
rendezõje
19:00 ITT IS OTT IS
vígjáték (85’) kh 12
20:30 NEONPARÁDÉ –
FÉNYFORMANCE ÉS
SPONTÁN UTCABÁL
AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK
ZENÉIVEL.
Épületvizual: Magyar Balázs
képzõmûvész fényformance-a a
mozi homlokzatán, Dj.ERVIN (MY
CREAM)
22:00-01.00-ig
ROCKLEGENDÁK Azok az 50es, 60-as, 70-es, 80-as évek

ISLE OF WIGHT (1969)
JETHRO TULL (Live in Berlin)
TEN YEARS AFTER (1975)
Beszélgetés a filmekrõl Háfra
Jánossal
augusztus 28. szombat
15:30 SHREK A VÉGE, FUSS
EL VÉLE (93’) kn.
17:15 ITT IS OTT IS vígjáték
(85’)kh 12
19:00-01.00-ig
ROCKLEGENDÁK Azok az 50es, 60-as, 70-es, 80-as évek
BLIND FAITH (1969. Hyde
Park),
POP REVÛ (Az elsõ
Magyarországon
bemutatott rock zenei film (1965),
JETHRO TULL (Live in Berlin),
THE WALL (1982.) Beszélgetés
a filmekrõl Háfra Jánossal
augusztus 29. vasárnap
15:30 SHREK A VÉGE, FUSS
EL VÉLE (93’)kn.
17:15 ITT IS OTT IS vígjáték
(85’) kh 12
19:00-01.00-ig
ROCKLEGENDÁK Azok az 50es, 60-as, 70-es, 80-as évek
TEN YEARS AFTER (Marquee
Club -1975)
EASY RIDER (Dennis Hopper,
Peter Fonda-1970)
THE WALL (Pink Floyd & Alan
Parker- 1982)

Hagyományõrzõ
egyesületek találkozója
Szeptember 10-11-12., Postás-strand
Elsõ alkalommal rendezik meg városunkban 6 Bajtárs Találkozó címmel az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
hagyományõrzõ egyesületeinek találkozóját. A résztvevõ egyesületek korhû
körülmények között állítanak fel katonai
tábort, ahol a rendezvény ideje alatt katonai szabályok szerint élnek. A rendezvény
célja, hogy a látogatókkal megismertesse
nemzeti múltunk értékeit és erõsítse a haza
iránti kötõdést. A három nap alatt bemutatókkal, elõadásokkal, koncertekkel, gyerekprogramokkal és színes vásári forgataggal elevenítik fel a korhû hangulatot.
Szeptember 10-én, pénteken 15-tõl 18
óráig iskolai csoportok látogatását várják,
akiknek élõ történelemóra keretében nyújtanak betekintést a katonák életébe, bemutatják a különbözõ fegyvernemek ruháit,
fegyvereit, felszerelését, az õrségváltást
stb. A tábor területére a csoportok kizárólagosan kísérettel mehetnek be.
Szeptember 11-én, szombaton kopjafát
szentelnek az 1848-as szabadságharcban
elesettek emlékére, ünnepi beszédet mond
dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Kedves
Gyula ezredes, a Hadtörténeti Múzeum és
Könyvtár igazgatója.
(Részletes program a következõ számban. A
programhoz kapcsolódó rajzpályázat
lapunk 16. oldalán.)

Dunakanyar - Pilis Taxi -

06-26/311 111

Mûvésztelepi kiállítás

Beszélgetés a filmekrõl Háfra
Jánossal
augusztus 30. hétfõ
15:30 SHREK A VÉGE, FUSS
EL VÉLE (93’) kn.
17:00 BÛN ÉS BÜNTETLENSÉG (BISZKU FILM) (70’)
18:15 ITT IS OTT IS vígjáték
(85’) kh 12
19:45 BROOKLYN MÉLYÉN
(140’) kh.16. -fõszereplõ: Richard
Gere
augusztus 31. kedd
17:00 VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin várostörténeti
sorozata
Kúriák, villák, kastélyok és lakóik
19:30 MICMACS (N)AGYBAN MEGY A KAVARÁS
(105’) kh.:12 -fõszerepben
Dany Boon az Isten hozott az
Isten háta mögött címû film rendezõje
szeptember 1. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 BROOKLYN MÉLYÉN
(140’) kh.16. -fõszereplõ: Richard
Gere
20:30 MICMACS (N)AGYBAN MEGY A KAVARÁS
(105’) kh.:12 -fõszerepben
Dany Boon az Isten hozott az
Isten háta mögött címû film rendezõje

Augusztus 28-án, szombaton 17 órakor nyílik Anita
Pavlov festõmûvész és Sinisa Majkus szobrászmûvész
kiállítása a a Mûvésztelepi Galériában (Bogdányi u.
51.). A kiállítás megtekinthetõ szeptember 30-ig, hétfõ
kivételével 11-18 óra között.

A Dunakanyar festõje

Szõnyi István festõmûvész halálának 50. évfordulója
alkalmából nyílik kiállítás a Szentendrei Képtárban (Fõ
tér 2-5.) augusztus 27-én, pénteken 17 órakor.
Köszöntõt mond: Czene András megyei múzeumigazgató és T. Szõnyi Zsuzsa, megnyitja: dr. KálnokiGyöngyössy Márton kulturális államtitkár-helyettes
(Nemzeti Erõforrás Minisztérium). A megnyitón
közremûködnek: Illyés Zsuzsa – fuvola, Kovács Éva –
hegedû, Kertész József versmondó
Szõnyi István (1894-1960) mûvészi ereje már a kezdeti évektõl a tájképfestésben mutatkozott meg a
legszembetûnõbben. Amikor 1924-ben Zebegényben
telepedett le, a reveláció erejével hatott rá a dunai táj.
Egymás után festette nagyszabású, Dunakanyart ábrázoló tájképeit, szinte valamennyit magángyûjtõk
vásárolták meg. Talán ezért is fordulhatott elõ, hogy a
Szõnyi-emlékház gyûjteményébõl hiányzik az õt
leginkább foglalkoztató festõi téma.
A kiállítás megtekinthetõ november 14-ig, szerdától
vasárnapig 10-tõl 18 óráig
WWW.PMMI.HU

Doszkocs Zsuzsa kiállítása
Augusztus 29-én, vasárnap 17 órakor nyílik
Doszkocs Zsuzsa festõmûvész kiállítása P'Art Házban
(Dunakorzó 18.). A kiállítást megnyitja Kun Csaba
alpolgármester, bevezetõt mond Kocsi László mûvelõdésszervezõ, a mûvésznõ pályafutását méltatja dr.
Pintérné dr. Gönczi Ágnes, a Szent János Körház fõigazgatója. Közremûködik: Végsõ Ildikó elõadómûvész,
Semes-Bogya Eszter dalénekes. A kiállítás megtekinthetõ szeptember 19-ig a P'Art Ház nyitva tartásának ideje alatt.

Kedvezményes árak, transzferdíjak
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A Nyári Focibajnokság díjazottjai
Augusztus 20-án kora délután díjátadóval fejezõdött be a Nyári Focibajnokság. – 2001-tõl fogva, amióta a nyári foci az Éjszakai Sportbajnokság mellett mûködik, soha ennyi csapat nem jelentkezett még.
Idén hat csapat szerepelt a bajnokságban, amelyek többsége elejétõl
a finisig végigjátszotta a meccseket. Úgy tûnik, mostanra érett meg az
a lakótelepi generáció, amelyik különösen érdeklõdik a foci iránt, de
nagy öröm, hogy a város más részeibõl is szép számmal jöttek fiatalok
– értékelte az idei bajnokságot Horváth Gyõzõ fõszervezõ.
Összesen 21 góllal gólkirály lett Molnár Dániel, a legjobb játékos díját
Vetró Mátyás kapta, míg a legjobb kapusnak járó elismerést Gyõri
Dániel vehette át, mindhárman a Püspökmajor III. csapatának játékosai. Ugyanez a csapat érdemelte ki a bajnoki címet, második lett az
UFO csapata, a bronzérmet pedig a Nyúzó FC kapta. Szépen szerepelt
még a megmérettetésben a Kolumbia, az F7, valamint L. és csapata is.
Minden résztvevõ csapat kapott egy-egy értékes focilabdát. A díjakat és
az érmeket Szentendre Város Önkormányzata és Jakab Péter, az Éjszakai Sportbajnokság vezetõje biztosította. A nyári foci jövõ júliusban fog
folytatódni.

A nyári focibajnokság résztvevõi

Rajzpályázat óvodásoknak, iskolásoknak
A Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium Egyesület rajzversenyt hirdet
két kategóriában, óvodás és általános iskolás gyermekek részére 6
bajtárs találkozó címmel.
Témái: • 1848/49 forradalom résztvevõi • 1848/49 szabadságharc
csatái • 1848/49 tüzérei
A rajzokat A4-es méretben kell elkészíteni. Mindkét kategóriában a
zsûri által az elsõ tíz közé sorolt mû készítõjét éremmel és értékes
ajándékokkal díjazzák. Díjátadás a Postás-strandi rendezvényen
szeptember 12-én vasárnap 15 órakor lesz. A legszebb 100 rajzból
kiállítást rendeznek szeptember 11-12-én a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület Galéria termében (Bercsényi u. 3.).
Kérik, hogy a rajz hátuljára írják fel a gyermek nevét, korát, szülõ nevét
és telefonszámát, hogy értesíteni tudják a díjazottakat.
Beadási határidõ szeptember 9.
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Horváth Gyõzõ fõszervezõ Vetró Mátyás, Molnár Dániel és Gyõri Dániel társaságában

JÓGA INDUL

szeptember 2-tõl
KEDD 10:00 1000 Ft/alkalom CSÜTÖRTÖK 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel, a rév-állomáshoz közel
több energia, rugalmasság, türelem, mosoly
könnyû gyakorlatok • tartásjavítás • légzés • összpontosítás • lazítás
tel: 20-972-7373, http://jogaszentendre.netlap.net

