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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail: 
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 8-16-
ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig

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

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
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A szavazással kapcsolatos
általános információk

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati  képviselõk és polgármesterek
választására október 3-án, vasárnap kerül sor. A válasz-
tás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány
fontos tudnivalóra.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol
Ha Ön lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel
is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy –
igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorol-
hatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási
helyén, ha azt 2010. június 16-át megelõzõen létesítette
és a szavazás napján is érvényes az adott tartózkodási
helyre történõ bejegyzése.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján
október 1-jén, pénteken 16 óráig kérhet a lakóhelye
szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl (azaz a
település jegyzõjétõl). Ha meghatalmazott útján nyújtja
be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. 
Amennyiben ajánlott levélben kéri az igazolást, akkor a
kérelemnek szeptember 28-ig meg kell érkeznie a
lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követõen nincs lehetõsége arra,
hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben szavazzon!
Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelen-
ni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszám-

láló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna
csak írásban kérhetõ adatai pontos feltûntetésével és
aláírásával ellátott bejelentésben! Mozgóurnát a
szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló
bizottságtól kérhet. Mozgóurna igény bejelentésére
használható nyomtatvány a www.szentendre.hu hon-
lapon az „Önkormányzati választási 2010.” menü alatt
található.
Aki igazolással rendelkezik és mozgóurnával szeretne
szavazni, akkor mozgóurna iránti igényét a szavazás
napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján
a lakóhelye szerinti  szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a (26)
503-397-es telefonszámon érhetik el Szentendre Helyi
Választási Iroda (HVI) Névjegyzéki Csoportját, illetve a
Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi szemé-
lyekhez fordulhatnak: 
• dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje (jegyzõ), munkahelyi
szám: (26) 503-365, e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szent-
endre.hu
• Szûcs Imréné HVI vezetõ általános helyettese (Önkor-
mányzati és Szervezési Iroda vezetõje), munkahelyi
szám: (26) 503-348
• dr. Kammerer Judit Szavazatszámláló Bizottságok
tagjaival  kapcsolatos ügyekben  (Önkormányzati és
Szervezési Iroda testületi referens), munkahelyi szám:
(26) 503-352

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

HVI vezetõje 

A TESZ polgármester-jelöltje és képviselõjelölt 
csapata szeptember 2-án a Fõ téren nyilvánosan

megsemmisítette a fel nem használt ajánló-
szelvényeit. Egy Társaság, aki nem csak beszél a

törvények betartásáról, hanem TESZ is érte.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata és Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete pályázatot ír
ki szentendrei grafikusok, ötletgazdag, kreatív fiat-
alok és felnõttek részére a 2011-ben városunkban
megvalósuló nemzetközi Európai Népek Fesztiválja
– European Peoples’ Festival logójának
elkészítésére.

Követelmények
A logó fejezze ki Szentendre város sajátos hangu-
latát és a fesztivál sokszínûségét: a szentendreiek
mellett még 15 EU-tagállam kisvárosainak 40-50 fõs
csapatai mûvészeti, kulturális, sport- és
gasztronómiai versenyeken, bemutatókon mérik
össze erejüket, s az (elõre láthatóan a Dumtsa Jenõ
utcában megnyíló) Európa Faluban nemzetközi
kézmûves vásár várja a közönséget.
A logó tartalmazza a EUROPEAN PEOPLES’ FESTI-
VAL – 2011 – SZENTENDRE, HUNGARY vagy az
EUROFESTIVAL – 2011 – SZENTENDRE, HUN-
GARY szöveget.
Díjazás
Az egyetlen elfogadott terv jutalma 30 000 forint
értékû ajándékvásárlási utalvány, valamint készítõje
részt vehet a szentendrei fesztivál festõversenyén.
A pályázat benyújtásával a nyertes átad a logó fel-
használásával kapcsolatos minden jogot Szentendre
Város Önkormányzatának.
A terveket jeligével (valamint zárt borítékban névvel
és elérhetõséggel) postán vagy személyesen kérjük
eljuttatni Szentendre Város Polgármesteri Hivatala
(Szentendre, Városház tér 3.) címére, „EPF logópá-
lyázat” megjelöléssel, úgy, hogy legkésõbb
szeptember 30-ig beérkezzen.
A pályamûveket Szentendre Város Önkormányzata
és Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egye-
sülete képviselõi, illetve szakmai delegáltakból álló
zsûri bírálja el.

Bõvebb információ kérhetõ 
a szentendre.nke@gmail.com 

e-mail címen.

Tettek
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A polgármester 
programja

Szeptember 10. (péntek)
12.30 HVB eskütétele
17.00 Füzesparki útátadás

Szeptember 11. (szombat)
13.00 Huszártalálkozó a Postás-

strandon
16.00 Kolping Egyesület Akadémia

ismeretterjesztõ elõadása 

Szeptember 13. (hétfõ)
15.00 E-közigazgatásról

megbeszélés

Szeptember 14. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 Új köztemetõ alapkõletétel
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
egyeztetés 

17.00 Szentendréért Közalapítvány
kuratóriumi ülése

17.30 Megbeszélés a Nemzeti
Kézilabda Akadémia meg-
valósításáról

Szeptember 15. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
14.00 Ingatlancserérõl egyeztetés
17.00 TDM témában szentendrei vál-

lalkozókkal egyeztetés

Szeptember 16. (csütörtök)
15.00 Corvinus Egyetem rektorával

megbeszélés
16.00 Anyatejes világnap a PMK-ban
18.00 „Városháza házhoz jön” 

a Füzesparkban

Tisztelt Választópolgárok!

Szentendre Város Helyi Választási Bizottsága a
jogszabályban meghatározott szeptember 3., 16 órai
határideig 4 polgármester-jelöltet, 53 egyéni vá-
lasztókerületi képviselõ-jelöltet és 33 kisebbségi
önkormányzati képviselõ-jelöltet vett nyilvántartás-
ba az október 3-i helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán. Kompen-
zációs listát a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szo-
cialista Párt, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület  és
a Társaság az Élhetõ Szentendréért állított.

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:

DR. DIETZ FERENC (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
DR. FILÓ ANDRÁS (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
LIGETI IMRE (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
MAGYAR JUDIT (Magyar Szocialista Párt)

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK
1. sz. egyéni választókerület (Belváros)

Benkovits György (Magyar Szocialista Párt)
Bodó Tibor (független)
dr. Filó András (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Ifj. Lator László (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Tolonics Gyula (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Valentin Sándorné (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)

2. sz. egyéni választókerület (Pannónia-telep)
Cimbula Péter (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Dicsõ Zoltán (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Nagy Gábor (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Némethné Tóth Ágota (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Radványi G. Levente (Magyar Szocialista Párt)

3. sz. egyéni választókerület (Vasúti villasor és
környéke)
Berkesi Attila (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Fekete János (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Kun Csaba (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Magyar Judit (Magyar Szocialista Párt)
Szente Jánosné (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)

4. sz. egyéni választókerület (Püspökmajor-ltp.)
Dubecz Zoltán (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Hankó László (Magyar Szocialista Párt)
Hopka Károly (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Kis Imre (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Kiss Károly (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)

5. sz. egyéni választókerület (László-telep és az angol
házak)
Fülöp Zsolt (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Gyenes András (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Kelemen Sándor (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Dr. Pázmány Annamária (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Trenka István (Magyar Szocialista Párt)

6. sz. egyéni választókerület (patakpart, Füzespark,
Vasvári-ltp.)
Andresz Csaba (Magyar Szocialista Párt)
Fülöpné Molnár Marian (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Sima Antal (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Szatmári László (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Zakar Ágnes (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)

7. sz. egyéni választókerület (Alsópismány és
környezete)
Dragon József (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Hidegkuti Gergely (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Ifj. Papp Ferenc (független)

Ligeti Imre (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Sass Szabolcs (Magyar Szocialista Párt)
Szarka Károly (független)
Szklenka Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

8. sz. egyéni választókerület (Izbég)
Csentõs Balázs (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Dr. Komár Gábor (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Maholányi Pál (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Dr. Török Balázs (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Trenkáné dr. Jarmalow Ilona (Magyar Szocialista Párt)

9. sz. egyéni választókerület (Felsõpismány és
Szarvashegy)
Dr. Dukai Miklós (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Holló István (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Ilonka Csilla (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Rédei Ottó (Magyar Szocialista Párt)
Dr. Széles Katalin (Társaság az Élhetõ Szentendréért)

10. sz. egyéni választókerület (Hátsópismány és Pap-
sziget)

Hampel Mihályné  (Szentendrei Kistérségi Ipartestület)
Hídvégi Krisztina (Társaság az Élhetõ Szentendréért)
Lontai Tamás (Magyar Szocialista Párt)
Pintér Ádám (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
Zimits Béláné (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELÕ-JELÖLTEK:

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselõ-jelöltek:
Endrei Zoltán (MCF)
Németh András (MCF)
Németh János (LUNGO DROM)
Németh Levente (LUNGO DROM)
Német Rajmund (LUNGO DROM)
Német Róbert (MCF)
Németh Zsolt (LUNGO DROM)
Német Vince (MCF)

Görög kisebbségi önkormányzati képviselõ-jelöltek:
Armavanitidu Sztamatula (Görög Ifjúsági Egyesület)
Intzoglu István (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület)
Dr. Hajimichael Panayiota (Görög Ifjúsági Egyesület)
Margaritisz Márta (Görög Ifjúsági Egyesület)
Siragakisz Alexisz (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület)
Tarjányi Attila (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület)
Tzortzoglou Georgios (Görög Ifjúsági Egyesület)

Horvát kisebbségi önkormányzati képviselõ-jelöltek:
Bándi Józsefné (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Benkovits György (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Burics Veronika (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Heintz-Valentin Éva (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Szautner Katalin (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Valentin János (Magyarországi Horvátok Szövetsége)

Román kisebbségi önkormányzati képviselõ-jelöltek:
Bácsiné Pántya Éva (Budapesti Románok Kulturális Társasága)
Kovács Gergõ (Budapesti Román Egyesület)
Nemes Aurélia Ildikó (Budapesti Románok Kulturális Társasága)
Nemes Lászlóné (Budapesti Románok Kulturális Társasága)
Pék Andrea (Budapesti Román Egyesület)
Szeles László (Budapesti Román Egyesület)
Vaskóné Pántya Júlia (Budapesti Románok Kulturális Társasága)

Szerb kisebbségi önkormányzati képviselõ-jelöltek:
Krunity Vladimir (Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület)
Margaritovits Milenkó (Szentendrei Szerb Klub Kulturális
Egyesület)
Vukovits Dusán (Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület)
Vukovits Koszta (Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület)
Sztankovics Nándor (Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület)

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Helyi Választási Iroda vezetõje

Polgármester- és képviselõ-jelöltek

„SZENTENDRE A
KULISSZÁK MÖGÖTT”

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt
szeptember 16-án, 

csütörtökön 17 órára
a Lázár cár téren tartandó ren-
dezvényünkre, melynek témája:
• Bevált-e a Pannónia-telepen

megkezdett háztól történõ szelektív
szemétgyûjtés?

• Kiterjeszthetõ-e ez a korszerû hul-
ladékgyûjtési forma elõbb-utóbb

egész Szentendrére?
• Mit tervez a VSZ Zrt. a még

tisztább Szentendréért?

A beszélgetés házigazdája 
PÁLINKÁS ATTILA divízióvezetõ 

(VSZ Zrt.)
TOLONICS GYULA frakcióvezetõ
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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

Nysz.: 13-0323-04
akkreditált programokkal 

Õszi indulással ANGOL, OLASZ, 
SPANYOL, NÉMET tanfolyamok

max. 5 fõs csoportos és magánórás 
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.

Gyerektanfolyamok, igény szerint 
korrepetálás.

Részletfizetési kedvezmény!!!
Általános és szakmai fordítás

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

A utóval járni gyors és ké-
nyelmes. Csakhogy autóval
járni veszélyes is – ránk

nézve és környezetünkre is. Az
üvegházhatást fokozó szén-di-
oxid-kibocsátás emberekhez köt-
hetõ részének mintegy negyede
származik a közlekedésbõl, rész-
ben a személyautóktól. El sem
tudjuk képzelni, hogy akár egy
nap alatt is mennyit tehetünk
környezetünkért, ha autónkat
otthon hagyjuk. Ezt a célt szolgál-
ja az Európai Unió által támoga-
tott, és nemzeti szinten a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium révén
koordinált Európai Mobilitási Hét
– Autómentes nap, amelyet szep-
tember 22-én rendezünk meg

Szentendrén. Kérjük, hogy min-
denki hagyja otthon ezen a napon
a gépjármûvét, hogy szolidari-
tását fejezze ki a környezetvédel-
mi megmozdulással. Aki ezt –
bármilyen okból – nem teheti
meg, annak a megértését kérjük a
forgalmi rend változása miatt.
Városunkban ugyanis ezen a
napon az autóforgalom elõl elzárt
Dunakorzón sok érdekes program
vár a résztvevõkre. Számtalan, a
környezet megóvását elõsegítõ
ötletet, javaslatot, programot kí-
nálunk kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. 
Reggel 9.30 órától várjuk az
érdeklõdõket a Duna-korzóra,
majd a következõ programokkal

folytatódik a rendezvény: óvodá-
soknak, alsósoknak ügyességi
vetélkedõk, babakocsitoló-bizton-
sági verseny, rajzversenyek, ke-
rékpáros ügyességi vetélkedõk,
kvíz, állatolimpia, hulladékos
road show, tûzoltósági bemutató.
Lesz vérnyomásmérés, súlymérés,
tanácsadás, rendõrségi KRESZ-
vetélkedõ és szlalompálya, ér-
dekes jármûvek bemutatása, nem
motorral hajtott közlekedési esz-
közök felvonulása (tandem, riksa,
fekvõ bringa, roller, utánfutós
bicikli, elektromos tricikli stb.),
valamint elektromos és hibrid
kisautó bemutatása és kipróbá-
lási lehetõsége, csónakok dunai
bemutatkozása, szentendrei gör-
deszkások. Ingyenes hajókázás a
Dunán. A Szentendrei Kenguru
Kötélugró DSK kerékpáros TRIAL
bemutatóját követõen a Critical
Mass programmal zárul a rendez-
vény. Egész nap a Magyar Posta
teljes körû mobil szolgáltatást
nyújt az eseményen. Az autó-
mentes naphoz és városunkhoz
kapcsolódó bélyegeket is árulnak.
A programon való részvétel in-
gyenes!
Az iskolák csapatainak ügyességi
kerékpár vetélkedõjére a jelent-
kezési lapok az iskolákban kér-
hetõk.
Várjuk jelentkezésedet az érdekes
jármûvek bemutatására a nem
motorral hajtott közlekedési esz-
közök felvonulására. Mutasd be a
te általad készített vagy feltalált
járgányt, vagy akár bicajodra,
gördeszkádra festett különleges
egyedi motívumodat! Jelentkezés
a helyszínen vagy elõzetesen a
szervezõknél.

A részletes program a
www.szentendre.hu internetes
oldalon található, valamint a

plakátokon.

Jöjjön el, tegyünk együtt Földünk
megóvásáért!

Szervezõk: Bükkös Partiak Baráti
Köre Egyesület (Zakar Ágnes
20/967-6820), „HÓD” Honisme-
reti Túraegylet khsz (Beck Lász-
ló), Szentendre Város Önkor-
mányzata Sándorné Vincze Viktó-
ria környezetvédelmi referens

Városi Ki Mit Tud?

Szentendre Város Önkormányza-
ta idén õsszel „Városi Ki Mit
Tud?” versenyt rendez az
általános és középiskolák tanulói
számára. A versenyre a
következõ kategóriákban lehet
nevezni: 
• ének, zene; 
• vers, mese és próza; 
• tánc, mozgás; 
• humor

A produkciókat neves, Szent-
endrén élõ mûvészekbõl álló
zsûri fogja értékelni.
A jelentkezési lap az iskolákban
és a város honlapján megtalál-
ható. 
Jelentkezési határidõ:
október 15. 

A jelentkezési lapot mindenki a
saját iskolájában adja le.

Várjuk jelentkezéseteket a
versenyre!

NAGY DOMONKOS

Szentendre Város diákpolgármestere

DR. DIETZ FERENC

Szentendre Város  polgármestere

ÚJRA AUTÓMENTES NAP SZENTENDRÉN

Kerékpárra,
gyaloglásra fel!
Hagyományteremtõ módon idén is lesz szeptember 22-én,
szerdán Autómentes nap városunkban. Az akció célja egy-
részt, hogy minden lakót megmozgasson az egészséges élet-
mód jegyében, másrészt hogy felhívja a figyelmünket az
autók okozta környezeti károkra.
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SZIVÁRVÁNY 
TAGÓVODA

Szentendrén az „1000 év+”
keretein belül idén több
nagy projekt valósult meg,
és több van még most is
folyamatban. Az Ovi-suli
projekthez kapcsolódóan
négy helyi óvoda – a  Szi-
várvány, a Vasvári úti, a Püs-
pökmajori, valamint a Hold
utcai Tagóvodák – lett teljes
körûen felújítva a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
által kiírt pályázaton elnyert
238 millió forintból, illetve
27 millió forint önrészbõl.

A felújított intézmények átadása
szeptember 2-án kezdõdött meg
a Szivárvány Óvodában, ahol
korszerû vizesblokkokat, új
berendezési tárgyakat, játéko-
kat, kicserélt ablakokat, ren-
dezett udvart találhattak az óvo-
dai év kezdetekor a gyerekek. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester,
aki ünnepélyes keretek között
átvágta az új intézmény átadását
szimbolizáló szalagot, köszöntõ
beszédében elmondta: „Az óvoda

felújításokkal az a célunk, hogy
Szentendrén vidám, okos és
egészséges gyerekeket tudjunk
nevelni; hogy a pedagógusok
kiváló szakmai tudása mellett
megfelelõ intézménnyel segítsük
elõ óvodásaink fejlõdését. (…)
Köszönöm óvónõink áldozatos
munkáját és türelmét a felújítá-
sok során, és különösen azt,
hogy még augusztus 20-án is
bejöttek takarítani és szépíteni
az óvodát, hogy másnap fogadni
lehessen a gyerekeket. Külön
köszönöm a szülõk alapítványon
keresztüli anyagi támogatását
és a kétkezi munkával nyújtott
segítségét is a gyerekek és az
óvoda érdekében.” 
Szántosi Judit, Szentendre Város
Óvodai Intézményeinek vezetõje
beszédében szintén az óvodában
dolgozó pedagógusok és a mun-
kálatokban részt vett szülõk
segítségét köszönte meg, hiszen
sokan egész nyáron dolgoztak az
épület rendbetételén.
Az ünnepélyes átadás után az
óvodások elõadását tekinthették
meg a jelenlévõk, akik így kö-
szönték meg az új, korszerûbb
óvodát.    

VASVÁRI ÚTI 
TAGÓVODA

Új tornaszoba, kívül-belül
kicsinosított és mûszakilag
rendbe hozott épület – ez
várt a Vasvári úti Tagóvo-
dába járó gyerekekre az idei
tanévnyitón. Az ovi-suli
program keretében felújí-
tott óvoda ünnepélyes át-
adására szeptember 3-án
került sor.

A szép számmal jelenlévõ szülõk
és gyerekek dr. Dietz Ferenc pol-
gármester megnyitó beszédébõl
megtudhatták, hogy a város 238
millió forintos támogatást kapott
annak a négy óvodának a fel-
újítására, amelyek
idén részt vesznek
az ovi-suli prog-
ramban. Ehhez
járult a kezdetben
15 milliónak in-
dult önrész, amely
azonban idõköz-
ben 27 millióra
nõtt, mivel a mun-
kák során számos
elõre nem látható
mûszaki probléma
merült fel, ame-
lyeket a pályázati
kereten kívüli
összegbõl lehetett
csak megoldani. –
„Nagy öröm meg-
újulva látni ezt az
óvodát, hiszen
amikor én voltam
akkora, mint az
ide járó gyerekek,
még magam is táncoltam Halász
Judit koncertjére itt az udvaron”
– fogalmazott a polgármester.
Szántosi Judit, Szentendre Város
Óvodai Intézményeinek vezetõje
hozzátette: azért is tölti el
büszkeséggel az ovi megújulása,
mert õ az említett koncert idején
már óvónõként dolgozott itt. Ki-
emelte: a Vasvári úti Tagóvoda
kiemelt célja a Ficánkoló Prog-
ram fejlesztése, amelynek ke-
retében tornaszoba épült az apró
örökmozgók számára, tovább
növelve az esélyeiket az egész-
séges, mozgásban bõvelkedõ
életre. A felszólalók kivétel nél-
kül megemlékeztek Szentendre
szerencsés helyzetérõl: évente

mintegy háromszáz gyermek
születik ide, így a kistelepülések
elnéptelenedési folyamatának
éppen az ellenkezõje okoz elhe-
lyezési problémákat. Ezért is volt
szükség például a mobil óvoda
felállítására, amelynek sikere
nyomán további létszámbõví-
tésekre is lehetõség nyílt a város
óvodáiban.
Zakar Ágnes, az önkormányzat
Oktatási Bizottságának elnök
asszonya emlékeztetett rá, hogy
az elmúlt négy év a pedagógiai
pályán dolgozók számára fino-
man szólva nem volt zökkenõ-
mentes, de az ovi-suli program
helyi szinten lehetõséget biztosít
a fejlõdésre, amelynek a követ-
kezõ években remélhetõleg azok
az intézmények is részesei lehet-

nek, amelyek az eddigi fejlesz-
tésekbõl kimaradtak. Az ünnepé-
lyes szalagátvágást a helyi óvo-
dások mûsora követte: egy direkt
erre az alkalomra született ver-
ses bevezetõ után ezekben a be-
mutatókban is természetesen a
mozgásé volt a fõszerep. A nap-
fényes délután épületbejárással
végzõdött, ahol a jelenlévõk
megismerkedhettek az igénye-
sen felújított csoporttermekkel, 
a gumiszõnyeges játszó-
udvarral és a gyönyörû mobil
óvodával is.

-BT-

Megújult óvodák 
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Tüdõszûrés
A Közép-magyarországi Régió
tiszti fõorvosa 2010. július 1. és
2011. június 30. között, járvány-
ügyi okokból, csak Budapest
területén rendelte el kötelezõ jel-
leggel a tüdõszûréseket. Ebbõl
következõen Pest megye lakos-
ságának részére csak „ajánlott
szûrésként” került meghirdetésre
a szûrés. Tekintettel azonban
arra, hogy Pest megye lakosságá-
nak nagy része Budapestre bejáró
dolgozó, felhívjuk a Szentendrén
lakók figyelmét, hogy minél
többen jelenjenek meg a térítéses
szûrésen!
A szentendrei kistérségben lakók
figyelmébe ajánljuk, hogy ebben
az évben a Törökbálinti TG által
szervezett, területi mozgó ernyõ-
fénykép szûrés továbbra is ingye-
nes, kérjük, használják ki ezt a
lehetõséget minél többen!
A jelenleg hatályos rendelkezések
szerint az alábbi öt szûrõvizs-
gálati forma lehetséges:
1. Korcsoporthoz kötött szûrõ-
vizsgálat térítésmentesen. A
rendelet értelmében a 40 év felet-
ti biztosítottak évente egyszer té-
rítésmentesen elvégeztethetik a
mellkas-szûrõvizsgálatot, amely-
hez háziorvosi beutaló nem szük-
séges.
2. Gyógykezelés céljából igé-
nyelt diagnosztikai vizsgálat
térítésmentesen. A háziorvos
vagy a kezelõorvos beutalója
alapján a szûrõvizsgálat térítés-
mentesen vehetõ igénybe.
3. Ajánlott szûrõvizsgálat, té-
rítési díjért. A 40 év alatti biz-
tosítottak 1000 Ft térítési díjmeg-
fizetése ellenében vehetik igénybe
a szûrõvizsgálatot.
4. Foglalkozás-egészségügyi
célból, térítési díjért. Háziorvosi
vagy üzemorvosi beutalóval 1000

Ft térítési díj megfizetése elle-
nében vehetik igénybe a szûrést.
5. Munka-alkalmassági célból,
18 éven aluliak részére. Házi
gyermekorvosi beutalóval, szülõi
írásos hozzájárulás bemutatásá-
val térítésmentesen vehetik
igénybe a szûrést.  
Akik nem rendelkeznek Szent-
endrén vagy vonzáskörzetében
bejelentett lakcímmel, azok szû-
rését 1000 Ft térítési díj meg-
fizetése ellenében végezzük el. A
tüdõszûrõ-vizsgálat alkalmas a
tüdõbetegségek idõben történõ
felismerésére. Vegye figyelembe,
hogy panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat helye: Tüdõgondozó,
Bükköspart 36., hétfõn és szerdán
14-tõl 18-ig, kedden 8-tól 12
óráig. Biztosítási kártyáját (TAJ),
lakcímkártyáját, hozza magával!
Kérjük a szûrésre jelentkezõket,
hogy lehetõség szerint munkaide-
jükön kívül jelenjenek meg a
szûrésen! Aki 1 éven belül más
helyen (pl.: kórház) volt tüdõ-
szûrésen, mutassa be az arról
készült igazolást! A terhesség tel-
jes ideje alatt szûrõvizsgálat NEM
VÉGEZHETÕ!

SZENTENDREI TÜDÕGONDOZÓ

Épület-felújítások
uniós támogatással,
PIME’S projekt
Szentendre Város Önkormányzata az Építésügyi Minõség-
ellenõrzõ és Innovációs (ÉMI) Nonprofit Kft.-vel és a
Városi Szolgáltató Zrt.-vel, illetve a Meteor Bt.-vel együtt-
mûködve norvég és spanyol konzorciumi partnerekkel
együtt 2009 végén 1 250 000 euró összegû európai uniós
támogatást nyert el az EU 7. keretprogram CONCERTO el-
nevezésû programjában.

A „Play It More Efficient, Sam”, röviden PIME’S elnevezésû
kutatási projekt keretén belül 2013-ig – többek között – több
lakóépület energiatakarékosságot célzó felújítása készül el. A ha-
zai pályázati források mellett az unió 50%-os vissza nem térítendõ
támogatást nyújt az energiahatékonyság és a megújuló energia
használat növelése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az épületek
a hatályos energetikai szabványt meghaladóan és innovatív
eszközökkel készüljenek. A felújítás során a nagyfokú hõszige-
telésen, a fûtéskorszerûsítésen és a nyílászáró cserén túl a szel-
lõzõrendszer felülvizsgálata és korszerûsítése, árnyékolók elhe-
lyezése, a használati melegvíz elõállítására napkollektorok
telepítése és egyes lakásoknál új erkélyek építése, illetve a meglévõ
erkélyek beüvegezése is tervezett.
Résztvevõ lakóépületek: a Püspökmajor-lakótelepen található
Hamvas Béla út 2-10., illetve 12-18. szám alatt iparosított (vasbe-
ton öntött falas) technológiával épült társasházak, a Kálvária út
57-61. sz. alatti, illetve a Radnóti út 15. sz. alatti teraszos kiala-
kítású lakóépületek, összesen 226 lakással. A felújítási projektbe
bevonásra került a Hamvas Béla úti óvoda is. A tervezett felújítá-
sok a rezsiköltségek jelentõs csökkentését fogják eredményezni a
lakóknál.
A projekt keretén belül tervezett továbbá az Ipari Park területén egy
új, energiatakarékos ÉMI irodaépület építése is. 
Jelenleg az épületek állapotfelmérése zajlik és a felújítások koncep-
cióján dolgoznak a munkatársaink. Hazánkban a tavalyi év során
fejezõdött be az elsõ Concerto projekt Óbudán, az Árpád-híd
lábánál (Faluház).
További információ: http://www.pimes.eu, http://www.szent-
endre.hu. Kapcsolattartó személyek: dr. Matolcsy Károly (ÉMI
Nonprofit Kft. kmatolcsy@emi.hu),  Bonczó Emese (Szentendre
Polgármesteri Hivatal, bonczo.emese@ph.szentendre.hu)

HORVÁTH SÁRA

A Fõvárosi Önkormányzat 
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház

és Gyógyfürdõ
(2026 Visegrád, Gizella-telep) 

pályázatot hirdet 
14 m2 alapterületû helyiségének

büfé célú üzemeltetésére

A pályázat feltételei 
a www.visegradikorhaz.hu honlapon

olvashatók
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Az elmúlt idõszakban kétszer
adtunk tájékoztatást Szent-
endre szellemi örökséglel-

tárának összeírásáról (július 23-i,
augusztus 19-i lapszámok). Az
összegyûjtésre felkért várostörté-
net-kutatással foglalkozó szak-
emberek – Pethõné Németh Erika,
Török Katalin, Krizbainé Szabó
Éva, Máté György és Bokor Tamás
– által javasolt elemek a város
honlapján (www.szentendre.hu),
a Hírek menüpontban érhetõk el,
valamint megtekinthetõk Alföldi-
né Petényi Zsuzsanna fõépítész-
nél. A gyûjtés a Magyar Képzõmû-
vészeti Lektorátus felhívására
kezdõdött, és célja az UNESCO
kezdeményezésén alapuló orszá-
gos programú nemzeti örökség-
leltár elkészítése. A településektõl
beérkezõ javaslatok a megyei
szûrõn történõ összerendezést
követõen az országos listát össze-
állító szakértõkhöz érkeznek. Bár
a lista a terv szerint nyitott lesz,
az elsõ összeírás kiemelkedõ je-
lentõségû. Ezért kérjük, hogy ész-
revételeiket a listával kapcsola-
tosan szeptember 19-ig juttas-
sák el a fõépítész@ph.szent-
endre.hu e-mail címre vagy
személyesen 17-én 12 óráig a
Városházára. 

2007-ben Szentendre új prog-
ramot indított természeti és kul-
turális értékeinek számbavételé-
re, megõrzésére. A szentendrei
„Civil Örökbefogadási Program”
keretében 12 (db) érték örökbefo-
gadására és gondozására került
sor. Az örökségvédelmi szempon-
tokra és helyi szándékokra tekin-
tettel javasolt azonban egy komp-
lex – társadalmi megegyezéssel
kiforró – helyi értékleltár összeál-
lítása is. A kiemelt épített és ter-
mészeti örökségek országos szin-
tû védettséggel bírnak. A 2000-
ben elfogadott helyi építészeti és
természeti értékvédelemrõl szóló
rendelet (gyakori módosulással,
illetve folyó felülvizsgálattal), a
testület által még tárgyalt Local
Agenda, valamint a szellemi örök-
ségleltár képezheti a helyi érték-
leltár alapját, amelyet a jövõben
gazdagítani szeretnénk, hogy fel-
hívjuk rá a figyelmet és minél

többen ismerjék meg kiemelkedõ
kincseinket.
Fontos a városi zöldfelületek
megóvása, lakossági igényekhez
igazodó koncepcionális megújí-
tása, hasznosítása és karban-
tartása. Ehhez várjuk a lakosság
javaslatait mind a helyszínek,
mind a kialakítás és használati
igények tekintetében (Postás-
strand, Posta elõtti park, Czóbel
park és környéke, Mûvész tér,
Izbégi volt Parktábor és környéke,
Derecskei forgó és környéke,
Pismány régi buszforduló, Izbég
Kisforrás és környéke, Szarvas-
hegy buszforduló …).

Környezetünk tisztasága, a váro-
sunk utcáinak-tereinek-parkjainak
gondozása, takarítása kiemelt 
feladat, melyhez a külterületi zöld-
felületek ápoltsága is hozzá kell,
hogy tartozzon. A városüzemeltetés
terén az elmúlt években tett in-
tézkedések is ezt célozták: hul-
ladékudvar kialakítása a VSZ Zrt.
területén, illegális hulladékleraká-
sok rendszeres felszámolása, bel-
város kézi takarításának beveze-
tése, új szemetesedények kihelye-
zése, mindezek ellenõrzését segítõ
térfigyelõ-rendszer kiépítése, a
komposztálási program, az iskolák-
ban szervezett szelektív gyûjtések
és köztisztasági programok. A
munkát a civil szervezetek rend-
szeres akciói segítik: lakossági
patakpart takarítások, kisebb zöld-
felület rendezések, ápolások. Ezt a
megkezdett munkát szeretnénk
folytatni a lakossággal együtt-
mûködve.
A Dumtsa terv második prioritása
az életminõség javítása, éppen
ezért célunk értékleltárunk össze-
állítása és annak minél szélesebb
körben való ismertetése, park-
jaink és zöldfelületeink rendezése
és környezetünk tisztasága. De-
cember 15-ig várjuk és gyûjtjük a
fent felsoroltakkal kapcsolatos
javaslataikat, észrevételeiket. Azt
követõen a beérkezett anyagok
megvitatására 2-3 lakossági fóru-
mot szervezünk, melyek tapaszta-
latai alapján fogjuk az intézkedési
koncepciót alakítani.

ALFÖLDINÉ PETÉNYI ZSUZSANNA

fõépítész

Felhívás Szentendre
értékleltárának 
összeállítására

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 tehet-
séges, nappali tagozatos középiskolai
tanulmányokat folytató és elsõ
diplomájuk megszerzéséért
tanuló fõiskolai vagy egyetemi hall-
gatóknak 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



Augusztus 28-án, szombaton nyárbúcsúztató
szomszédolásra hívtuk a pismányiakat, hogy
jobban megismerjük egymást és beszélges-
sünk aktuális témákról, jövõbeli terveinkrõl.
Szombatra ugyan elromlott az idõ, és bár
fekete fellegek jártak felettünk, a szomszé-
dolásunkat ez nem zavarta.
Beszélgetõ-sarokban a jószomszédság példái-
ról, továbbfejlesztésének lehetõségeirõl, a
csatornaépítésrõl, útépítésrõl, szelektív hul-
ladékgyûjtésrõl és sok minden egyébrõl be-
széltünk. Kõszegi Ábel a városi és a pismányi
házirend témájáról konzultált a szomszé-
dokkal. Megállapították, hogy sok minden
hiányzik a városi házirendbõl, ezért elõbb azt
kell kiegészíteni, majd erre építve kell a pis-
mányi házirendet elkészíteni. Maholányi Pál a
korábbi pismányi csatornázásnál szerzett
tapasztalataival segítette az érdeklõdõket
eligazodni a társulás létrehozásának témá-
jában. A résztvevõk jelezték, hogy nem ele-
gendõ a polgármesteri hivatal által adott
információ, újabb tájékoztatás kell. Egyesü-
letünk egy korábbi SZEVI-cikk másolatát adta
át az érdeklõdõknek. A jószomszédság példáit
Fülöpné Marian a Szobrász utcából, Hidvégi
Krisztina az Akácfa utcából, Németh Mária a
Ribizli utcából hozta el;  elmesélték, hogy ná-
luk hogyan segítenek egymásnak utcakö-
zösségük tagjai. 
Jó beszélgetések alakultak ki a tér minden
szegletében: mindenki lelkesen mondta el
búját-baját, sajnos kevés szó esett a jó tapasz-
talatokról. Miközben a felnõttek beszélgettek,
a gyerekek birtokba vették a játszótér modern

játékait, amelyek sajnos csak a hatévesnél
nagyobb, jó egyensúlyérzékkel rendelkezõ
gyerekeknek való. Népszerû volt a kézmûves
sarok, ahol papírból kreatív játékokat készítet-
tek, szakértõ  közremûködésével. 
Vendégül láttuk egymást saját készítésû
finomságokkal, volt süti, pogácsa, zsíros ke-
nyér, kávé. Egyik szomszédunk folyamatosan
sütötte a 40 cm átmérõjû óriás palacsintákat.
Mindenki kedve szerint tölthette meg a pis-
mányiak saját készítésû füge-, barack-, birs-
alma-lekvárjával. Olyan sikere volt az óriás
palacsintának, hogy volt gyerek, aki hármat-
négyet is megevett... 
Üzenõ falat tettünk fel az egyik fára, ahova
mindenki felírhatta városrészünket érintõ
üzenetét. Volt, aki csak bejött és feltette elõre

elkészített üzenetét, s voltak, akik szépen
felírták post-itre és felragasztották mondani-
valójukat. Kitöltettünk a résztvevõkkel egy
kérdõívet, aminek értékelésével többet
tudtunk meg véleményükrõl. Az értékelés
megtalálható az egyesület honlapján
www.pismanyegyesulet.eu.
Legközelebb valószínûleg az új buszforduló
virágosításánál, beültetésénél találkozunk.

SZÉLES KATALIN

elnök, Pismány Barátainak Egyesülete
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Kupon -3%

Bükkös-parti õszi nagytakarítás
Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti 
rendezvényünkön szeptember 25-én, szombaton
(esõnap szeptember 26.)

Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás, faültetés,
tereprendezés. Az IKON csoporttal közösen rendbe hozzuk a
Hamvas teret. Találkozás 9-kor a Mókus hídnál. Zsákokról, kesz-
tyûkrõl, konténerekrõl gondoskodunk. Kérjük, hogy aki tud, hoz-
zon magával ásót, gereblyét.
11 órától családi nap a patakparti fajátszótéren: íjászkodás, asz-
faltrajz-készítés, mesehallgatás, eszem-iszom. Közremûködik: Víg
Zoltán, Szigethy Ildikó óvónõ, Deli Gabi tanárnõ. A nap fõvédnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester

Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet: 06-20-967-6820, Zakar Ágnes szervezõnél

A rendezvény támogatói: Szentendre Város Önkormányzata,
Herczeg Zalán és Mészáros János vállalkozók, Szamos Marcipán
Cukrászda, VSZ Zrt., IKON csoport, Tourinform Iroda, Szentendre
és Vidéke hetilap, Páljános Ervin képzõmûvész, Szûcs Sándor
papírmolnár.

Rajzpályázat
A Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület a magyar történelem
kiemelkedõ hadvezérei: Bem József halálának 160., illetve gróf Hadik
András születésének 300 évfordulója alkalmából gyermekrajzpályáza-
tot hirdet a szentendrei általános és középiskolák tanulói számára.
Olyan pályamunkákat várunk, amelyek kapcsolódnak az adott
történelmi korhoz, Bem József vagy Hadik András életéhez és
tevékenységéhez.

A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre:
I. kategória: 6–10 éves tanulók
II. kategória: 11–14 éves tanulók
III. kategória: középiskolai tanulók

Az alkotásokat A/3 vagy A/4 méretekben kérjük elkészíteni. A pályázók
a pályamunkákat november 20-ig juttassák el a Helyõrségi Klubba
(Dózsa György út 8.). A legjobb pályamunkák készítõi díjazásban
részesülnek. A pályázatra benyújtott alkotásokat szakértõi zsûrizést
követõen  november 30-án 16 órakor kiállítás keretében bemutatjuk a
helyõrségi klubban. A kiállításra meghívjuk az iskolák igazgatóit, a
felkészítõ tanárokat, a pályamunkákat készítõ diákokat és szüleiket.
Támogatóink: Szentendre Város Önkormányzata, Helyõrségi Klub

KONCZ JÁNOS

elnök

Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület

Szomszédolás Pismányban
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BOKOR TAMÁS

Mi fán terem az EPF, és
hogyan került bele Szentendre?
Ny. Zs. – A European Peoples’
Festivalt 1992 óta rendezik meg
évente az Európai Unió orszá-
gainak kisvárosaiban. A szerve-
zést a résztvevõk által létrehozott
nemzetközi egyesület (Associati-
on of European Peoples’ Festival)
koordinálja. A nemzetközi egye-
sület tagjai közé – a bõvülés
függvényében az új tagorszá-
gokat is bekapcsolva – tudatosan
5000-tõl 40 000 fõig terjedõ
lélekszámú kisvárosokat vettek
fel, bízva az emberléptékû
közösségek megtartó erejében.
Szentendre hazánk uniós csat-
lakozásának évében került be a
résztvevõ települések közé, és
már akkor világos volt, hogy
egyszer nálunk rendezik az EPF-
et. Az egyesület és a fesztivál leg-
fontosabb célja, hogy közelebb
hozza egymáshoz az unió nem-
zeteit, s hogy az évente egyre
erõsebbé váló civil kapcsolatok,
barátságok révén megismerjük
egymás hagyományait, kultúráját,
szokásait, életvitelét, a rendezõ
helyszín földrajzi, építészeti, kul-
turális értékeit és hagyományait.
Mindez nemes vetélkedõk, kul-
turális, gasztronómiai és sport-
versenyek formájában zajlik, ame-
lyeket a résztvevõ nemzetek szín-
pompás és ötletes – gyakran a
nézõket is bevonó – színpadi
bemutatói és kötetlen közös prog-
ramok tarkítanak. A European
Peoples’ Festival eseményeit a
szervezésben érintett mindenkori
önkormányzatok támogatják
anyagi és természetbeni segít-
séggel, helyszínbiztosítással,
egyenruhával és egyéb módokon.

Szentendre számára mekkora
költséget jelent egy ilyen hord-
erejû rendezvény, és egyáltalán

mennyi résztvevõre lehet számí-
tani?
Ny. Zs. – Mintegy 50-60 millió
forintról beszélünk, amelyben
benne van a rendezvények költ-
sége, valamint a vendégek elszál-
lásolása és étkeztetése is. Ennek
egy részét a város finanszírozza,
Szentendre Nemzetközi Kapcsola-
tainak Egyesülete pedig mindent
megtesz annak érdekében, hogy
szponzorokat találjon és támo-
gatókat mozgósítson a többletfor-
rások hatékony bevonása érdeké-
ben. A szabályok szerint a tizenöt
résztvevõ országból államonként
legfeljebb ötven delegált érkezhet,
vagyis maximum 750 vendégre
számítunk, akik mellett termé-
szetesen a helybéli résztvevõk és
a programhoz itt csatlakozó tu-
risták is hozzászámítandók.

Hogyan fér el nálunk ennyi
ember, miközben szálláshelyek
szûkében van a város?
K. Sz. É. – A többi településen,
ahol eddig EPF-et rendeztek –
például a spanyol Aranda de
Dueróban, akik évek óta sze-
retnének velünk testvérvárosi
kapcsolatot létesíteni, a lettorszá-
gi Rezeknében vagy az idei ír
eseményen, Athlone-ban –, ha-
gyományosan iskolákban szállá-
solnak el ilyen létszámú tömeget.
Számításaink szerint mindössze
harminc tanteremben elfér 750
ember. Ezt a problémát még az
olyan ötezer fõs települések is
meg tudják oldani, mint a 2006-

os olasz rendezõ, San Vito Che-
tino. Idén Athlone-ban mobil
rendszerû vizesblokkokat állítot-
tak fel, példátlan tisztaságot és
kitûnõ higiénikus közállapotokat
teremtve ezzel.

Miért éppen július végén ren-
dezik meg?
K. Sz. É. – A fesztivál elõre meg-
határozott fix idõpontja július
utolsó hétvégéje. Szándékunk az,
hogy ne a Szentendrei Nyár ese-
ményeitõl függetlenül, hanem a
mi hagyományos fesztiválunk
részeként – mintegy csatolt ren-
dezvényként – valósítsuk meg a
eurofesztivált, s így a Szentendrei
Nyár programjainak egy része
gazdagíthatja az EPF rendezvé-
nyeit, és viszont. Ez egyaránt jó a
városnak és a vendégeknek. A
zsúfoltnak ígérkezõ egyhetes prog-
ram persze megterheli a Szent-
endrei Nyár költségvetését, de bí-
zunk benne, hogy a fesztivál po-
zitív hozadékai ellensúlyozzák
ezt.

Pontosan milyen hozadé-
kokról beszélünk?
K. Sz. É. – 750 ember hazamegy,
és ha jól érezte magát nálunk,
elmondja otthon 750 családnak,
hogy Szentendre a világ egyik
legjobb városa. Ha nyaralóhelyet
keresnek, legközelebb minket is
választhatnak. Óriási szerepe van
ennek a rendezvénynek Szent-
endre turizmusfejlesztésében, a
város értékeinek közvetítésében,

és annak tudatosításában, hogy a
szellemi összetartozás és a közös
európai identitás igenis létezõ
fogalmak. A kérdés másik vetü-
lete, hogy a Szentendrei Nyár
eddigi programjait bõvítve és szí-
nesítve az EPF valódi, autentikus
európai kitekintésre ad lehetõ-
séget a hagyományos skót, ír,
portugál és sok más nemzeti
kultúra bemutatása révén.
Emellett nem elhanyagolható a
bizonyítottan „nagyfogyasztó”
nemzetközi csoportok Szent-
endrén elköltött euróiból szár-
mazó többletbevétel sem.

Tudható már, hogy milyen
programokra számítsunk?
Ny. Zs. – A napi szintre lebontott
program már összeállt, és az
egyesület részérõl kimentek a
meghívók a november 12-14-én
esedékes pre-meetingre, amelyre
mind a tizenöt érintett ország
küld legfeljebb két szervezõt,
hogy elõkészítsék a rendezvényt.
Különlegesség, hogy szeretnénk a
nemrég csatlakozott Románia
képviseletében testvérvárosunkat,
Kézdivásárhelyt is bekapcsolni a
fesztiválba, ezért idén várhatóan
már az õ képviselõik is jelen
lesznek az elõzetes megbeszé-
léseken, és persze magán a fesz-
tiválon. Lesz itt Európa napja
gyertyaúsztatással, a levegõ nap-
ja sportversenyekkel, a víz napja
sárkányhajós versennyel, Ma-
gyarország napja kirándulással
Budapestre vagy Visegrádra és
Esztergomba, a Föld napja szent-
endrei kvízzel, valamint a tûz
napja mókás vetélkedõkkel és
vegyes csapatokkal – ez utóbbi-
hoz egyelõre annyit, hogy a
Skanzen múzeumpedagógusaitól
és a szentendrei tûzoltóktól sze-
retnénk a programhoz segítséget
kérni.

Milyen segítséget tudnak
adni a helyi lakosok?
K. Sz. É. – Elsõsorban az aktív
részvételüket a programokon.
Nem kevésbé fontos, hogy bár
nagy megterhelést jelent ez a
környék lakói számára, de kérjük
és elõre is nagyon köszönjük a
türelmüket. Ugyanakkor hívjuk és
várjuk olyan fiatal, idegen nyelvet
jól beszélõ önkéntesek jelent-
kezését, akik szívesen kalauzol-
nának a fesztivál napjai során
egy-egy csoportot. 
Elérhetõségünk: 
szentendre.nke@gmail.com

Szentendrére látogat 
az Európai Népek Fesztiválja
2011. július 22-29. között Szentendre ad otthont az unió-szerte nagy hagyományokkal ren-
delkezõ Európai Népek Fesztiváljának (European Peoples’ Festival). Az esemény, amelynek
különleges aktualitást ad a soros magyar EU-elnökség, már részleteiben is körvonalazódik. 
A rendezésben oroszlánrészt vállaló szervezet, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete képviseletében Nyitrai Zsuzsa, az egyesület ügyvezetõ elnöke és Krizbainé Szabó
Éva beszélt az elõkészületekrõl.

Nyitrai 
Zsuzsa

Krizbainé 
Szabó Éva
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SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével kapcso-
latos természeti, történelmi, néprajzi,
kulturális fogalmakat kívánja egy-egy
címszó alatt közzé tenni. A címszavak
az év végén ABC-rendbe sorolhatók,
késõbbiekben könyv alakban is megje-
lenhetnek. A címszavak szerzõit 
monogrammal jelöljük, melyeket szin-
tén az év végén feloldunk. 

MÁTÉ GYÖRGY

sorozatszerkesztõ

Iván-napi koszorúk

Június 24-e után Szentendrén és a
környékbeli településeken templomok
és lakóházak kapuján sárga virágból
font friss koszorúkra lehetünk
figyelmesek. A koszorúk kitûzésének
szokása a török idõkre vezethetõ 
vissza. Szerbia lakosságának egy része
a hosszú ideig tartó oszmán uralom
alatt is megõrizte keresztény hitét. Ezt
azzal jelezte, hogy minden év június
24-én a keleti egyház egyik kedvelt
szentje, Szent Iván (Keresztelõ Szent
János) napján sárga virágból font 
koszorút tûzött ki háza kapujára. 
A ma feldíszített templomok is ortodox
templomok (ahol a pap megáldja az
elõkészített virágokat), a lakóházak
óhitû szerb családok otthonai.
A koszorú elkészítéséhez szükséges
sárga virágot (szerb nevén: ivanjsko
cvetye, magyarul: tejoltó galaj, latinul:
gallium verrum) – amely bõven terem
az itteni határban – a megelõzõ nap
délutánján szedik, ma már csak idõs
asszonyok. Este otthon koszorúba fon-
ják. A régiek kiültek egy-egy ház elé, és
elénekelték az Ivan bere lan (Iván szedi
a lent) kezdetû dalt. Amikor elkészül a
koszorú, a gazda – mert ez már az õ
dolga – a régit leveszi a kapuról, elégeti
vagy a háztetõre dobja. A helyére
kifüggeszti a friss koszorút, amely ott
marad a következõ év Iván napjáig.
Egyes helyeken nemcsak a lakóház,
hanem az istálló vagy garázs kapujára
is kerül koszorú. Régebben úgy tartot-
ták, hogyha más növény is kerül a 
koszorúba, sok konkoly lesz a búzában.
A kifüggesztett koszorú Szent Iván
közbenjárására megvédi a házat a
szélvihartól, és lakóit minden más
bajtól. Ezek a hiedelmek azonban mára
már elhalványultak. (M.)

Irodalom: Kiss Mária: Délszláv szoká-
sok a Duna mentén.Bp.1988; Tóth
Antal: Hunyadi utca 7. = Szentendre
Mûsor 1980. április; Sasvári László:
Iván napi füvek és virágok =
Szentendrei Mûsor 1980. június.

A filoxéra-vész
kezdete

ÜRMÖS LÓRÁNT

Hivatalosan 1880. június 8-án a megye
évnegyedes közgyûlésén hangzott el elõ-
ször, hogy Pest megyében, Tahi pusztán
néhány nappal azelõtt filoxérával fer-
tõzött szõlõterületet találtak. Innen dél
felé terjedve érte el a vész Szentendrét,
majd késõbb a budai hegyeket. Az ese-
ményekrõl a korabeli pesti hírlapok
folyamatosan tudósítottak.

Elõzmények

Franciaországba, Európa vezetõ bortermelõ
államába az 1850-es évek elején Amerikából
behozott szõlõvesszõkön érkezett a szõlõtetû,
latinul Philloxera vastatrix, és innen terjedt el a
kontinensen. Magyarországom elõször 1875-
ben Pancsován fedezték fel a kártékony, sár-
gászöld színû rovart, amely a szõlõ gyökereire
telepedve mérgezõ nedvet kibocsátva szívta el a
nedvességet. A roppant gyorsan szaporodó,
apró bogárnak élt szárnyas fajtája is.
Az ausztriai Klosternenburg kísérleti telepe
látta szõlõvesszõkkel a Monarchia bortermelõit.
Itt 1872-ben találtak filoxérát, ahonnan tahisi,
bogdányi birtokosok – és Szentendrérõl dr.
Knoll Ferenc orvos is – rendelt vesszõket, ame-
lyeket elültettek a saját földjükön. A külföldi
szõlõoltványok behozatalát 1874-ben betiltot-
ták az országban.

A filoxéra megjelenése 1880-ban

Szentendre és környékének bortermelõit
Mattyók Bence szolgabíró és Dumtsa Jenõ pol-

gármester meghívta a filoxéráról szóló tu-
dományos elõadás meghallgatására március 7.,
vasárnapra az óbudai Korona vendéglõbe.
Június elején Molnár István vincellér-képezdei
igazgató, tanár, a Földmívelési Minisztérium
megbízottja újból kiutazott Tahiba, és dr. Mál-
nay szõlõjében fertõzött területeket talált. A
rovarokat szabad szemmel is lehetett látni. –
Legalább nyolc éve telepedtek meg itt a bogarak
– mondta a szakértõ. Az emberek „francia
tetûnek” nevezték a kórokozókat. Bogdány,
Tótfalu, Pócsmegyer és Leányfalu határában is
hasonló fertõzésre leltek.
Molnár június 10-én Szentendrén járt, és a
szõlõkben kutatásokat végzett. Nem talált
vészre utaló nyomokat. A helyiek ennek nagyon
megörültek, és a tanács a kormányküldött tisz-
teletére bankettet adott. Itt a résztvevõk érdek-
lõdve hallgatták a borászati és szõlészeti
kérdésekre adott válaszokat. A város elöljárósá-
ga azt tervezte, hogy a náluk honos „kezdet-
leges szõlõmûvelésen egy többször kijáró ván-
dortanár segítene” – írta az Egyetértés címû
napilap.

Szentendre is veszélybe kerül

A földmûvelési miniszter rendeletben tiltotta
meg, hogy Tótfalu és a szomszédos községek
zárlat alá helyezett területeirõl gyümölcsöt a
piacra szállítsanak, valamint Molnár István
vezetésével ismét szakértõi bizottságot küldött
ki Szentendrére. A „tüzetes vizsgálódás” július
19-én és 20-án történt meg; ekkor a réti dûlõ-
ben Ignyatovits János és a szomszédos Perkits
szõlõben, valamint a belavodai dûlõben össze-
sen mintegy negyed holdnyi területen filoxérát
találtak. Ide emberemlékezet óta idegen vesszõt
nem hoztak. Valószínûleg a szárnyas változat
fertõzte meg, mondták a helybéliek, hiszen
négy héttel azelõtt még minden rendben volt.

Filoxérával fertõzõtt területek Magyarországon, 1890-ben
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Hermann Ottó képviselõ, „pókász és boga-
rász” gúnyolódva szólalt fel a Parlamentben,
mondván: „az ország legnagyobb filoxéra-
telepe Budától csak néhány mérföldre talál-
ható, amelyet évek óta vizsgáltak a 'szakér-
tõknek' nevezettek, mégsem vették észre a
bajt. Innen terjed, repül, viszi a szél a budai
hegyek felé”. A fõvárosban ekkor döbbentek rá
arra, hogy Óbuda szõlõstelkei is veszélybe
kerülhetnek.
Az biztos, hogy Szentendrén is már évekkel
elõbb megjelent a filoxéra. A tulajdonosok
nem szóltak arról, hogy szõlõtáblájukban
egyes növények levelei megsárgultak és lehul-
lottak, majd az egész tõke elszáradt. Talán fél-
tek, hogy zárlat alá veszik a területüket, és
nem tudják értékesíteni a szõlõt és a gyümöl-
csöket, vagy mert nem ismerték fel a vészt. A
rossz termést részben a fagynak, esetleg a
szárazságnak tulajdonították. Mûveltek itt
kétszáz éves tõkéket is, amelyeknek elmarad-
ta  felújítása.

A védekezés megkezdése

Elsõ intézkedésként a fertõzött területet fes-
tett karókkal megjelölték. Az illetékes mi-
nisztérium leiratban közölte Szentendre
hatóságaival, hogy a filoxéra kiirtására útnak
indítottak vonaton megfelelõ mennyiségû
szénkéneget. A városnak kellett gondoskodnia
a helyszínre való – mivel robbanékony anyag-
ról volt szó – rázásmentes szállításról. A rak-

tár közelében szigorúan megtiltották a
dohányzást és a tûzgyújtást. Az irtást augusz-
tus 9-én kezdték el. A leghatásosabbnak vélt
eljárást alkalmazták, az osztófúrók segít-
ségével minden szõlõtõkére 40 gramm finom,
poralakú szénkéneget fecskendeztek, a sorok
között egylépésnyi távolságban pedig 10
grammot engedtek a földbe. 
Nemcsak az inficiálódott 300 négyszögölön,
hanem ennek kétszeresén végezték el a mûve-
letet. A hatás már két nap múlva látszott, az
alsó levelek elfonnyadtak,. Az eljárást nyolc
nap elteltével megismételték; nemcsak a
kártékony rovarok, hanem a szõlõtõkék is
elpusztultak. (Miközben a hegyekben ezek az
események történtek, a Duna magas vízállása
elöntötte a városszéli kaszálókat és kerteket,
ezért a krumplit térdig érõ vízben szedték.)
Szeptemberben báró Kemény Zsigmond föld-
mívelési miniszter utasításában felülbírálta a
korábbi tiltást, és megengedte, hogy Tahi,
Leányfalu és Szentendre határából szõlõfürtöt
– levél és vesszõrész nélkül – a fõváros pia-
caira lehet szállítani, de csak hajón és fedeles
kosárban. Szentendre alsó részén, az óbudai
országúton szigorú, éjjel-nappali õrizetet kel-
lett felállítani, hogy „tengelyen vagy háton”
szõlõgyümölcsöt ne szállítsanak ki a városból.
Az alábbi bánatos sorokat október 16-án írták
Szentendrén, és a levelet szintén az Egyetértés
közölte: „Bortermelõink szomorú jövõ elé
néznek, a mélyebben fekvõ szõlõk szántó-
földekké változtak, a hegyiek teljesen elhanya-
goltatnak. Nagy gond a munkások sorsa, a tél
közeledik, és a rossz szüret miatt a nagyobb
termelõ sem adhat munkát. Boraink minõsége
vetekszik a budaival és a szekszárdival,
szõlõink mégis évrõl évre hanyatlanak, nem
lehet csodálkozni a kétségbeesett embereken.
Ha a viszonyok nem változnak, a kisebb
bortermelõk a philloxera nélkül is tönkre-
mennek”.

A következõ év eseményei

Miniszteri körrendelet jelent meg 1881. év ele-
jén, amely szerint évente minden község
elöljárósága köteles egy bizottsággal június
10. és 25. között bejárni a hozzájuk tartozó
összes szõlõtáblát, és jelentést tenni, hogy
találtak-e beteg tõkéket. Megtiltották azt is,
hogy szõlõvesszõt egyik helységbõl a másikba
átvigyenek.
Áprilisban a miniszter a szentendrei határban
„biztonsági öv” felállítását tervezte, hogy
megvédjék a budai szõlõterületet. Hamar rá-
jöttek azonban, hogy tetemes, 60-80 ezer fo-
rintos költség sem nyújt biztosítékot a fer-
tõzés továbbterjedése ellen, és ezért elvetették
az ötletet.
Miközben országgyûlési képviselõ-választás
zajlott június 26-án a szentendrei városházán,
a hegyekben újabb filoxéra-foltokat találtak.
Szakbizottságot küldött ki a miniszter a
helyszínre, melybe Matyók Bencét és Dumtsa
Jenõt is delegálták. Újból elrendelték az irtást,
amelyet õsszel végeztek el egy holdnyi és 550

négyszögölnyi területen, és 75 métermázsa
szénkéneget használtak fel. A kivágott tõké-
ket és venyigéket elégették.

A fertõzés továbbterjedése 

A filoxéra az elkövetkezõ években a védekezés
ellenére is egyre terjedt. Nem állt meg Szent-
endrén, 1882-ben megjelent Kalászon, Békás-
megyeren, és elérte Óbudát. Péterhegyen talál-
tak inficiált kerteket, és az ottani tulajdo-
nosok nem engedték tovább dolgozni a Szent-
endrérõl bejáró szõlõmunkásokat, mondván,
õk hurcolták be a rovarokat.

Szentendrén egyre fogyott a szõlõtermõ te-
rület, az eredeti 2207 holdnyi 1883-ra 1155
holdra zsugorodott, a legjobb bortermelõ
részek a bubáni, a tyukováci, a petyinai, a
hunkai és a pismányi déli, délkeleti hegy-
oldalak voltak. A Borászati törzskönyv adatai
szerint a város legnagyobb szõlõsgazdáinak
össztermése 1879-ben elérte az 5465 hekto-
litert, ez a szám 1883-ra 3180 hektoliterre
csökkent. Asztali fehér-, vörös-, valamint
aszúbort készítettek, és sillert, amelyet  fran-
cia neve után kástélyosnak neveztek.
Ennek ellenére minden évben a szüret elején a
szõlõhegyen megtartották a szokásos nagy
mulatságot. Így volt ez 1883. október elején is:
„Szólt a muzsika, járta a nóta, a férfiak pedig
pisztolyokkal és revolverekkel pufogtattak az
ünnepség tiszteletére. Az egyik letett revolvert
egy gyerkõc vette a kezébe, s addig forgatta,
amíg elsült, és a golyó egy napszámosnõ sze-
mébe fúródott...”
Szentendre szõlõtermelésen alapuló gazdasá-
ga kezdett összeomlani. Az egykor virágzó
város polgárai elveszítették kereseti forrá-
sukat. A gazdák egy része kételkedett, hogy a
filoxéra okozta a szõlõk pusztulását, hiszen
az apjuktól vagy a nagyapjuktól sem hallottak
róla, mások nem ismerték a védekezési mó-
dokat vagy abbahagyták a kezelést, így a fer-
tõzés szabadon tovább terjedt. Az amerikai
szõlõfajtának, amelyek ellenálltak a filoxéra
támadásának, a szentendrei talaj nem ked-
vezett.

Utóirat

Ha ma Szentendre környékén, Pismányban
vagy Tyúkosdûlõn a parlagon maradt telkeken
a fû közül elõbújó szõlõtõkéket látunk, gon-
doljunk arra, hogy ezek egy régi világ me-
mentói, emlékei!

A szõlõpusztító rém, a filoxéra.
A filoxéra a rovarok osztályá-
ba, a félfedelesszárnyúak rend-
jébe és a törpetetvek családjá-
ba tartozó faj. Az amerikai kon-
tinensrõl származó állati
kártevõ, más néven szõlõ-
gyökér-tetû. Európában elõször
Franciaországban bukkant fel
1863-ban, és akkora kárt okoz,
mint a porosz-francia háború 
(20 milliárd frank). A filoxéra
30 év alatt elpusztította a kon-
tinens kötött talajra települt,
nagy múltú szõlõkultúráját.

Magyarországon letarolta a hagyományos
borvidékeket: 666 820 kataszteri hold szõlõbõl 391
217 pusztult el. Egzisztenciákat tett tönkre, és egyik
oka volt a kivándorlásnak.
A kártevõ tetû bonyolult, több nemzedéken keresztül
tartó szaporodását nehezen ismerték ki a hajdani
szõlészek, ezért a védekezésre is lassan találtak
hatékony módszert. Védekezés az árasztás és a
szénkénegezés, homoki szõlõk telepítése, valamint az
amerikai ellenálló alanyba oltás. 
A hegyvidéki szõlõk pusztulása, majd ezt követõen a
homoki szõlõtelepítések fokozódása a kötött talajú és
a homoki szõlõk arányának jelentõs megváltozását
eredményezte. 1880-ban például még csak 51 ezer
ha (kb. 14%) homoki szõlõ volt, 1915-re viszont a
filoxérával szemben immunis, nagy kvarctartalmú
homoktalajon a szõlõ területe már 130 ezer 
ha-ra növekedett, és így az ország összes
szõlõterületének (361 ezer ha) több mint egyhar-
madát a homoki szõlõ alkotta.
Szõlõtermesztésünk filoxéra utáni megújításában
jelentõs szerepet játszottak világhírû mezõgazdasági
tudósaink: Katona Zsigmond, Mathiász János és
Kocsis Pál. 1970 és 1990 között szinte teljesen eltûnt
a filoxéra kártevõje, manapság sok mûveletlenül
hagyott szõlõterületen ismét megtalálható, de
kártétele nem okoz teljes pusztulást a szõlõoltványok
ellenálló gyökérzetének köszönhetõen.

Szõlõk szénkénegezése
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RAPPAI ZSUZSA

Rendkívül találó az Erdész Ga-
léria mostani kiállításának címe.
Hiszen Milan Kriz egész életét a
szabadság motíválta, s alkotá-
saiban pedig a rejtett, kevéssé lát-
ható tereket mutatja meg. Hiszen
a prágai szobrász ennek hiánya
miatt hagyta el az 1968 utáni
szomorú hangulatú Csehszlová-
kiát, ahol a Mûvészeti Akadémiát
végezte, s távozott a távoli Vene-
zuelába. Ahol ma már ismert mû-
vész és számos köztéri szobra
látható. A mûvész most Európába
visszatérve, családjához, Szent-
endrére jött élni.
A trópusi világ, a dzsungel és az
óceán inspirálta mindig mûvé-
szetét. Szobrainak anyaga a tró-
pusi fa, a márvány és a korall.
Minden alkotásában a fény jelen-

létét vizsgálja. A trópusi erdõk
sûrû farengetegébe behasító fé-
nyét, amely megváltoztatja a for-
mákat. A megélt trópusi dzsun-
gelélmény jelenik meg festmé-
nyein is. Milan Kriz így vall ars
poetikájáról: „Mûveimben a lélek
mélységét keresem. A lélekét, aki
van, mert van. A lélekét, aki a
fény felé utazik, a lélekét, aki 
a végtelen felé utazik. A lélekét,
aki más lelkekkel kapcsolatban áll
vagy kapcsolatot teremteni igyek-
szik. Ezt a lelket megtalálhatjuk a
természetben, mindenben, ami él,
egy pillangóban, egy madárban
vagy akár a dzsungelben. Ha
érezzük a lelket a természetben,
szívünk megnyílik a szeretetre, és
ez a szeretet spirituálisabb, mint
a fizikai test.”
A kiállítás szeptember 19-ig láto-
gatható.

Szabad lélek, rejtett tér

A Szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola számos tanítványából
ismert mûvész lett, akik fontos
szerepet játszanak a világ zenei
életében. A zeneiskola október 1-
jén A világsztárok helybe jönnek
címmel indít több évre tervezett
sorozatot, amelyben a szerkesztõ,
Lakos Ágnes, és az iskola igaz-
gatónõje, Zakar Katalin õket
szeretné bemutatni. A sorozatra
bérletek válthatók az iskolában
(Duna-korzó 16.) 3000 Ft-ért,
illetve családi bérlet 8000 Ft-ért.
A belépõjegyek ára az egyes hang-
versenyekre 1500 Ft. 
A bérletek árát az iskola fej-
lesztésére és az oktatási feltételek
javítására fordítják. A hang-
versenyek helyszíne a zeneiskola,
de nagy érdeklõdés esetén a
helyszín változhat. 

Október 1. péntek 18 óra
BODOKY GERGELY fuvolamûvész 
Gergely a zeneiskolában Ásztay Katalin
tanítványa volt, 1997-98-ban a Nemzeti
Filharmonikusok, 1998 óta a Deutsches
Symphonieorchester Berlin szóló fuvolása.
Alapító tagja a Sheridan Ensemble-nak.

Február 4. péntek 18 óra
FENYÕ LÁSZLÓ gordonkamûvész
A zeneiskolában tanára édesanyja, Mezey
Erika volt. Megnyerte a Pablo Casals gor-
donkaversenyt, 2005-ben Liszt-díjjal, 2008-
ban Junior Príma díjjal tüntették ki. Egy
1695-ben készült Matteo Gifriller mester-
hangszeren játszik. Jelenleg a Frankfurti
Rádió Szimfonikus Zenekarának szólócsel-
listája és a frankfurti Zene- és
Képzõmûvészeti Fõiskola docense.

Április 29. péntek 18 óra
ANDORKA PÉTER zeneszerzõ szerzõi
estje 
Péter 10 évig tanult zongorát Z. Lakos
Ágnestõl a zeneiskolában, majd harsonát
Barnás Andrásnál, gitárt Gulyás Lászlónál.
Idén kapta meg BA zeneszerzés diplomáját
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen,
ahol jelenleg MA hallgató.

Alma Mater hangversenyek
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Emlékkiállítás
Szánthó Imre születésének 
85. évfordulója alkalmából
emlékkiállítás nyílik szeptem-
ber 21-én, kedden 15 órakor
a Brekeke Galériában, a
mûvész egykori lakóházában
(Pannónia u. 10.). A kiállítást
megnyitja Deim Pál festõtárs.

Hegedûkoncert

Szeptember 24-én, pénteken
18 órakor Papp Dániel
hegedûmûvész ad koncertet 
az evangélikus templomban
(Bükkös-part). 
Mûsor: Bach 6 szólószonáta
hegedûre. A belépés ingyenes.

A Helyõrségi Klub 
szeptemberi 
programjából
Dózsa Gy. u. 8.
Telefon/fax: (26) 312-822; 
tel. (26) 505-042

Szeptember 14. kedd 15 óra
Kézimunka-kiállítás a Kossuth
Lajos Nyugdíjas Klub
szervezésében a rendezvény-
teremben

Szeptember 28. kedd 14 óra
„Fõzzünk  együtt” Demény
Mihálynéval. A Kossuth
nyugdíjas klub szervezésében
az étteremben

RAPPAI ZSUZSA

Egy izgalmas kerekasztal-beszél-
getés témáját adta ez a elsõ hallás-
ra magától értetõdõ kérdés. A
beszélgetés helyszínét egy lebontás
elõtt álló Dumtsa Jenõ utcai
romépület adta. Ide költözött be
nyáron a Povvera kortárs mûvészeti
projekt, mûtárgybutik, amely pél-
daértékû módon önerõbõl, önkor-
mányzati segítség nélkül hozta
rendbe az elhagyott épületet a mû-
alkotások bemutatására és a
közönség fogadására. Azzal a cél-
lal, hogy a turisták által látogatott
belvárosban látható és megvásárol-
ható legyen a jelen mûvészete is. Az
elmúlt hónapok bizonyították, hogy a projekt rend-
kívül sikeres volt, látogatottságát és  közönségsi-
kerét tekintve egyaránt. 
A kerekasztal-beszélgetés részvevõi Benkovits
Bálint képzõmûvész, Gulyás József volt alpolgár-
mester, Závodszky Zoltán, a Szentendrei Kulturális
Központ igazgatója voltak. A  közel háromórás be-
szélgetést Mélyi József mûvészettörténész vezette. A
közönség soraiban ott ült a szentendrei mûvészeti
élet számos ismert és elkötelezett szereplõje.
Már a program címe is azt sugallta, hogy a köz-

hiedelem ellenére nem lehet egyértelmûen válaszol-
ni a feltett kérdésre. Ugyan tábla hirdeti a város
bejáratánál, hogy Szentendre a festõk városa, mégis
az ideérkezõket a Bogdányi utcai giccsparádé fogad-
ja. Ráadásul a megállapítás ténye sem helytálló,
hiszen a festõkön kívül a városban nagyszámú szob-
rász, iparmûvész, zenész, író él és alkot.  Kapnak-e
õk elég lehetõséget a megmutatkozásra, van-e bele-
szólási joguk abba, hogy milyen kiállítások szerve-
zõdnek, hogy milyen prioritások alapján osztják el 
a kultúrára fordítható forrásokat, mekkora súlyt kap
a mûvészeti programokban a múlt, és mekkorát a je-
len, milyen tartalommal töltõdik meg a bõvülõ Mû-
vészetMalom, mi lesz az egykori autósmozi sorsa? –
és sorolhatnánk még a felvetõdõ kérdéseket. Egyál-
talán, hogyan alakítható ki végre a város karaktere?
Az egyre indulatosabbá váló beszélgetésben nem
sikerült mindenki számára megnyugtató válaszokat
adni. A konklúzió csakis az lehetett, hogy egy olyan
nyilvános vitafórumot kellene mihamarabb létre-
hozni, amelyen minden mûvészeti ág elmondhatná
a véleményét arról, hogyan válhatna Szentendre
valóban a mûvészet városává.
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Szeptember 12-én, vasárnap 15 órától 
koncertek a Barlangban és az Elevenkertben

(Duna-korzó 11/A)

Fellépõ zenekarok

15.00 Jaipur (kert)
16.00 efZámbó Happy Dead Band (Barlang)
17.00 Moha (kert)
18.00 Presszó Tangó Libidó (Barlang)
19.00 Yes Yes Matzaa (kert)
20.00 Alter+: Borlai Gergõ, Sipeki Pipi, Hrutka Róbert,
Papes Péter, Zsoldos Béla, Virág Ferenc (kert)
21.00 Kistehén Melankolikusok (Barlang)

utána mindkét színpadon Dzsemszésön

A belépés díjtalan

Szentendre a mûvészet városa?
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ADÁSVÉTEL

Új kerítéskapu: 100+240 cm-es,
kerítésoszlopok eladók, kocka
Ladához, Wartburghoz erõs tetõcso-
magtartó eladó. Tel. (26) 310-297.

ÁLLAT

ÁLLATKÓRHÁZ – folyamatos éjjeli,
hétvégi ügyelettel Szentendre közpon-
tjában, Római sánc u. 2/B. Tel. (26)
317-532, 06-30-937-0863. Ügyelet:
06-30-662-6849.

Kutyasétáltatás, -panzió-, -napközi:
www.happypuppy.eoldal.hu, 06-20-
250-3005.

ÁLLÁS

Oroszországi vadásztatással
foglalkozó cég oroszul beszélõ le-
velezõ munkatársat keres leányfalui
irodájába. Tel. (26) 580-079, Endrejter
Réka.

Gyakorlattal rendelkezõ pincért, fel-
szolgálót keresünk Szentendre
belvárosában lévõ, 10 éve mûködõ
kávézóba. Tel. 06-20-910-5130, 06-
20-244-3309.

Kertépítõ cég kertgondozásban
jártas munkatársat keres. Tel. 06-
20-665-3686.

Bogdányi utcai üzletbe angolul
beszélõ eladónõt keresek.
Munkanapok: csütörtök, hétvége. Tel.
06-20-321-7030.

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

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

ÁLLÁST KERES

Magánlakások és üzletek takarítását
vállalom. Tel. 06-20-970-6671.

Fiatalos nyugdíjas hölgy heti 2 nap
elfoglaltságot keres. Tel. 06-70-454-
6696.

Egészségügyi végzettséggel gyermek-
felügyeletet vállalok Szentendre,
Leányfalu, Tahi környékén. Tel. 06-20-
527-1828.

EGÉSZSÉG

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-419,
rögzítõ, visszahívjuk.

Kismama-masszázs, frissítõ svéd-
masszázs. Tel. 06-30-250-8028.

KIADÓ LAKÁS

Kiadó lakást, házat keresünk
Szentendre belvárosában 120 nm-ig.
Gálos Éva, 06-20-921-7341.

Püspökmajor-lakótelepen kétszobás,
felújított lakás berendezve hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-442-2002.

Szentendrén, a Füzesparkban 2 szoba,
összkomfortos, gázkonvektoros lakás
kiadó (50 ezer Ft+rezsi+1 havi kau-
ció). Tel. 06-20-236-4926.

Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-918-
1825.

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

35 nm-es szoba kiadó. Tel. 06-30-949-
6456.

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 20-
25 nm-es szobából (fürdõszoba, kony-
ha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

87 nm-es, kétszintes lakás kiadó
októbertõl Szentendrén. Szükség
esetén garázzsal együtt is. Tel. 06-70-
339-7200.

LAKÁS, INGATLAN

Eladó Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen IV. emeleti, 41 nm-es
lakás panoráma-kilátással. Irányár: 9,3
millió Ft. Tel. 06-20-337-0384.

Kisforrás utcában jó állapotú ház 23,5
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-620-
9787.

Csendes környezetben 32 nm-es, vil-
lanyfûtéses lakás az Ady Endre út 30-
on eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.
06-20-255-3264.

A Duna-korzón kétszobás, cirkófûtés-
es+cserépkályhás öröklakásom
terasszal+elõkerttel, tárolóval, kocsi-
beállóval eladó 23,5 millió Ft
irányáron. Tel. 06-30-515-6544.

Nagypostánál, a Kossuth Lajos
utcában garázs eladó. Tel. 06-30-375-
8349.

20 millió Ft-ig keresek téglalakást.
Tel. 06-30-876-7934.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen, 5 lakásos tár-
sasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450 000
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsi-
beállót, klímát, riasztót, fa

nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

Szentendrén, 70 nm-es tetõtéri lakás
külön almérõkkel eladó. Amerikai
konyha nappalival, 3 félszoba, kádas
fürdõszoba és 40 nm-es kertrésszel.
Ár: 14,9 millió Ft. Tel. 06-30-454-
4431.

Bükkös-patak parti (nem árvizes)
1172 nm-es telek 80 nm-es kõházzal
visszatelepülõ magánszemélytõl eladó
29,6 millió Ft-ért. Tel. 06-20-356-
1592, 0049/16090282866. 

Építési telkek, nyaralók a
Dunakanyarban, már 4 millió Ft-
tól is kaphatók. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, Tyúkosdûlön panorámás,
1500 nm-es üdülõövezeti telek eladó
14,9 millió Ft-ért. Tel. 06-30-331-
8393.

Szentendrén csendes, kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 2 szin-
tes+tetõtéri, felújított családi ház.
Közel a központhoz, jó közleke-
dési lehetõséggel, kiváló infra-
struktúrával, biztonságos
környéken. Ár: 36 millió Ft. Tel.
06-20-399-6416.

Szentendrén, jó helyen szerke-
zetkész lakóház 250 nöl-es udvar-
ral, telekáron, 22 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, fõúttól 800 m-re jó
kis ház, 75 nm-es+tetõtér, szép
környéken, Pismány hátsó részén
24 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

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

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás lakás
14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 16 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

OKTATÁS

Némettanítás. Tel. 06-30-229-0575.

Spanyoltanítás ELTÉN végzett
tanárnõtõl Szentendrén és környékén.
Tel. 06-30-496-9848.

Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ nyelvtanár nyelvoktatást vállal
gyerekeknek Pismányban. Tel. 06-20-
362-3626.

Angol anyanyelvû tanár több éves
tapasztalattal órákat ad a belváros-
ban. Tel. (26) 314-004, 06-20-538-
9032.

Angol, spanyol, francia – pedagógus,
nyelvedzõ. Minden szintû, minden
korú, nyelvvizsgára felkészítés,
beszélgetés. Az elsõ óra ingyenes.
Szentendre, Fõ tér. Tel. 06-30-942-
4409.

Matematika-korrepetálás nagy tapasz-
talattal. Tel. 06-30-487-8855.

Általános-és középiskolások kor-
repetálása minden tantárgyból,
történelembõl, földrajzból érettségire,
felvételire felkészítés. Tel. 06-30-698-
3721.

Történelem-, magyar-, mûvészet-
történet korrepetálás, felkészítés
érettségire Szentendrén, a belváros-
ban. 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 (alapfoktól-
felsõfokig) vállal beszédközpontú
órákkal, kedvezményes áron a szent-
endrei Hév-állomásnál. Tel. 06-70-
258-5712.

ANGOL nyelvtanfolyamok, magán-
órák, 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 nyelvta-
nulók igénye szerinti helyszínen. Tel.
06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Egyetemi tanár angoloktatást vállal
minden szinten. Tel. 06-20-418-3083.

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket és
régiségeket vásárolok készpénzért.
Több évtizedes gyûjtõi és szakértõi
gyakorlattal. Ingyenes becslést és

tanácsadást vállalok az alábbi szak-
területekben: festmény, mûtárgy,
bútor, szõnyeg, ékszerbecslés, drá-
gakõ-meghatározás. Gyûjtõpartnerek
jelentkezését is várom. Tel. (06-1)
950-0995, 06-30-322-5989, sek-
ina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Lakatos munkák: kerítés, korlát,
lépcsõ – kovácsolt vasból is. Kerti
tavak építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.

Régi,- és új antik bútorok felújítását
és restaurálását vállalom. Tel. 06-30-
714-6196.

KÉPKERETEZÉS. www.adeko.hu,
(26) 327-881.

Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók.  Tel. 06-20-594-4458.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZ-
DÕKNEK A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

ÜZLET

Szentendrén a Duna-korzón, nagyon
jó helyen 50 nm-es, teljesen felújított-
berendezett, jelenleg is mûködõ
kávézó bérleti joga átadó. Tel. 06-20-
311-5389.

Helyiségek – 30 és 40 nm-es,
belvárosi és fõút menti – parkolókkal
90 ezer Ft/hó kiadók. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, 25 nm-es összközmûves
melléképület külön almérõkkel eladó.
Tel. 06-30-454-4431.

Szentendrén, iparterületen 2800 nm-
es bekerített szabadterület bérbeadó.
Tel. 06-30-331-8393.

Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B.
szám alatt. Tel. (26) 319-957, este.

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

UDÓ 
dog keverék kan augusztus 24-én került a

gyepmesteri telepre a Puskin utcából

WALTER
fajtatiszta németjuhász kan augusztus 25-én

került a telepre a Szentlászlói útról 

Gazdáját keressük

Test 
és talpmasszázs 

a St. Andrea Panzióban 

Telefon: 06-30-560-3621
Fehér Gyöngyi 

Idén a gyepmester 124 kutyát fogott be, ami majdnem annyi, mint tavaly egész évben. 
A telep 20 férõhelye már nagyon kevés. Kérjük az állatszeretõket, segítsenek! 

EEzz  aa  hhiirrddeettééss  eeggyy  220000  FFtt
éérrttéékkûû  kkuuppoonn  eeggyybbeenn  ÖÖnnnneekk!!

Kiváló minõségû, márkás
használt cipõkkel várjuk

Önöket a

CCiippõõssaarrookk  
üzletben már 

a HÉV állomáson is 
(a Kaiser’s

mellett) 
illetve 

a Püspök-
majoron 

a Széchenyi tér 37-ben.
Akiknek a minõség a fontos!

(A kupon legalább 1500 Ft-os 
vásárlás esetén érvényes.)

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett anyagok
(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

50+ JÓGA SZENTENDRÉN
a Püspökmajori Klubban hétfõn
19 órától. Info: 0620/981 9258

www.bit.ly/50plusz_joga
Folyamatosan csatlakozhatsz!

HATHA JÓGA FOGLALKOZÁS
a Püspökmajori Klubban hétfõn
17 órától. Info: 0620/981 9258

www.bit.ly/joga_szentendre
Folyamatosan csatlakozhatsz!
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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

szeptember 10. péntek
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12
20:15 ÚJRAKEZDÕK-
SZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12

szeptember 11. szombat
14:00 AZ UTOLSÓ LÉGHAJLÍTÓ
(103’) kh.:12
16:00 TEENAGER FILMP’ART-I :
TIZENHÁROM (100’) kn.
18:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
19:30 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

szeptember 12. vasárnap
15:00 AZ UTOLSÓ LÉGHAJLÍTÓ
(103’) kh:12
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 ÚJRAKEZDÕK-

SZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12
20:15 A LEGBOLDOGABB 
LÁNY A VILÁGON ( 90’) kh.:12

szeptember 13. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 A LEGBOLDOGABB LÁNY
A VILÁGON ( 90’) kh.:12
20:00 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

szeptember 14. kedd
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 ÚJRAKEZDÕK-
SZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12
20:15 A LEGBOLDOGABB LÁNY
A VILÁGON ( 90’) kh.:12

szeptember 15. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 A LEGBOLDOGABB 
LÁNY A VILÁGON 
( 90’) kh.:12
20:00 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

Szeptember 16 – 23- ig
MOZIFESZTIVÁL 2010/ RUTTKAI
– LATINOVITS FILMEK

szeptember 16. csütörtök
18:00 TANULMÁNY A NÕKRÕL
(91’) kn.
19:30 141 PERC A BEFE-

JEZETLEN MONDATBÓL (134’)
kh.:12

szeptember 17. péntek
17:00 EGRI CSILLAGOK 
(145’) kn.
19:30 AZ ÖTÖDIK PECSÉT
(107’) kn.

szeptember 18. szombat
15:00 A FANTASZTIKUS
NAGYNÉNI I-II. (100’) kn.
17:00 A DUNAI HAJÓS (97’) kn.
19:00 141 PERC A BEFEJE-
ZETLEN MONDANTBÓL (134’)
kh.:12

szeptember 19. vasárnap
15:00 A FANTASZTIKUS
NAGYNÉNI I-II. (100’) kn.
17:00 A DUNAI HAJÓS (97’) kn.
18:45 BUTASÁGOM TÖRTÉNETE
(84’) kn.
20:15 ALFA RÓMEÓ ÉS JÚLIA
(92’) kn

szeptember 20. hétfõ
17:30 FOTÓ HÁBER (108’) kn.
19:45 141 PERC A BEFE-
JEZETLEN MONDANTBÓL
(134’) kh.:12

szeptember 21. kedd
17:00 N.N. A HALÁL ANGYALA
(95’) kn.
18:35 WOODY ALLEN
SOROZAT: SZERELEM ÉS
HALÁL (85’) kh.:12
20:00 FOTÓ HÁBER (108’) kn.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

A Barcsay Jenõ Alapítvány felhívása
A Barcsay Jenõ Alapítvány nyílt felhívással fordul fiatal, pályakezdõ festõmû-
vészekhez, hogy jelentkezzenek az 1990 óta évente meghirdetett Barcsay-díj el-
nyerésére.
Az alapítvány létrehozásához Barcsay Jenõ festõmûvész testvére, Erzsébet tett köz-
érdekû felajánlást. Ennek célja, hogy erkölcsi elismerést és anyagi támogatást nyújt-
son azoknak a magas színvonalú alkotói tevékenységet folytató pályakezdõ fes-
tõmûvészeknek, akiknek munkássága õrzi és továbbviszi Barcsay Jenõ szellemi örök-
ségének értékeit.
A Barcsay-díj elnyerésére történõ jelentkezés határideje október 29. 
A jelentkezéshez kérjük mellékelni a pályázó munkásságát bemutató, papíralapú
portfóliót (katalógusokat, fotókat, egyéb dokumentumokat), valamint publikálásra
alkalmas szakmai önéletrajzot. A pályázatokat postán vagy személyesen lehet
eljuttatni a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületéhez: 1146 Budapest,
Olof Palme sétány 1., postacím: 1406 Budapest 76, Pf.: 26.
A díj átadására 2011 januárjában, Barcsay Jenõ születésnapján Szentendrén, a
Barcsay Múzeumban kerül sor.

Zenebölcsi, zeneovi
Szeretettel várok minden énekelni sze-
retõ családot zeneovi és zenebölcsi
foglalkozásaimra! Zenebölcsi csütörtö-
könként lesz a zeneiskola nagytermében
9.15 és 10 órai kezdettel. Havi egy alka-
lommal szombat délelõtt is tartunk
zenebölcsi foglalkozást 10 órától, hogy a
gyerekek családi körben, édesapjukkal,
testvéreikkel együtt is eljöhessenek,

illetve a bölcsisek is visszalátogathas-
sanak hozzánk. Elsõ alkalom: szeptem-
ber 25-én. További alkalmak: október
16. november 27. és december 11. Zene-
ovi keddenként 17.30-tól a zeneiskola
26-os termében. Beiratkozás szeptem-
ber 14-én, kedden az elsõ foglalkozá-
son. Jelentkezés szükséges e-mailben
vagy telefonon. További információk:
www. zenebolcsi.hupont.hu, tel.: 06-
70-977-5930 Bokorné Forró Ágnes.

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u. 8.

Szeptember 16. csütörtök 18 óra
NYÁRI WAHORN MARATON FINISSZÁZS
Harmadik Szelíd zenei bemutató. Wahorn András zenél

Szeptember 17. péntek 18 óra
HANGULATOK 
Vikker Zsuzsi fotókiállításának megnyitója
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Harmadikok lettek 
a Szentendrei
Tüzes Sárkányok! 
Augusztus 28-29-én rendezték
meg a Szegedi Sárkányhajó Világ-
bajnokságot, amelyen idén ama-
tõrök is részt vehettek. A selej-
tezõk július végéig lezajlottak:
ennek egyik állomása Szentendre
volt, ahonnan négy városi csapat
jutott tovább az amatõr sárkány-
hajósok világbajnokságára. A te-
lepülések kategóriában a Szent-
endre Sárkányai és a Pap-sziget,
céges kategóriában a Presto
Sportegyesület, rendvédelmi ka-
tegóriában pedig a Tûzoltók.

A csapatok kemény edzésekkel
készültek a megmérettetésre, hi-
szen nem egyszerû sportról van
szó: a hajóban 20 embernek kell
mozogni azonos ütemre, hiszen
így a leggyorsabb a hajó.
A szegedi versenyen kemény küz-
delemben a tûzoltóknak sikerült
dobogós helyezést elérniük. Há-
rom futamban mérték össze ere-
jüket hat rendvédelmi csapattal,
amelyek között voltak fõvárosiak
és vidékiek, illetve a készenléti
rendõrség is képviseltette magát
egy hajónyi legénységgel.
A III. helyezett Szentendrei Tüzes
Sárkányok nagyon büszkék az
elért eredményre, mivel a csapat-
ban nyolc lány is ült. A lánglovak

bebizonyították, hogy nemcsak a
szárazföldön, de a vízen is egy
csapatként tudnak küzdeni!
A bronzérmes csapat tagjai (a tar-
talékokkal együtt): Oláh Péter csapat-
kapitány, Beck Monika dobos, Gruber
Péter, Papp Tamás, Holkó István, Bíró
Brigitta, Bíró Anita, Garai Viktor, Garai
László, Deák Viktória, Ferenczy Ágnes,
Csontos Zsolt Márk, Polonyi Melinda,
Csipai Dzsenifer, Bessenyei Betti,
Hellebrandt Hajnalka, Polonyi Gyula,
Csontos Zsolt, Kovács Benedek, Básty
Csaba, Ferenci János, Leitner Béla,
Sziber József, Fülöp Attila, Bartus
Bertold, Albert György, Hlatky László,
Gazdag Gábor.

MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 

OKLEVELET 
adó

MASSZÕRTANFOLYAM
indul 

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

Ára: 45.000 Ft (részletfizetés).
Érdeklõdni: 06-30/30-21-487

(Nyilv.szám: 14-0032-06)

JJaazzzzttáánncc
www.body-holly 

primatorna 
és dance club.hu      

OVISOKNAK
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ 
(4-7 ÉVES KORIG)

GYEREKEKNEK
JAZZTÁNC 
(8-12 ÉVES KORIG)

FELNÕTTEKNEK
JAZZTÁNC
(18 év felett)

BEIRATKOZÁS: 
SZEPT. 10-ÉN 17.00-19.00  
A BARCSAY J. ÁLT. ISKOLA
AULÁJÁBAN, 
illetve jelentkezés az
órákon, folyamatosan.

Info.: Pintér Andrea   

06-30/399-44-65


