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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

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

18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában

(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti

keddig fogadunk el.
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Gazdasági Ellátó Szervezet
Szentendre pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör betöltésére,
gazdasági csoportvezetõi meg-
bízással

Pályázati feltételek: pénzügyi, gaz-
dasági szakirányú felsõfokú iskolai
végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és emellett államháztartási
(költségvetési) mérlegképes könyvelõi
szakképesítés; felhasználói szintû
számítógépes ismeret (Word és
Excel); magyar állampolgárság; bün-
tetlen elõélet; vagyonnyilatkozat-tétel;
cselekvõképesség

Elõnyt jelent: szakirányú fõiskolai -
pénzügyi, gazdasági, számviteli –
végzettség, költségvetési területen,
(illetve) gazdasági vezetõi munkakör-
ben szerzett gyakorlat
Pályázathoz csatolni kell: iskolai
végzettséget, szakképzettséget iga-
zoló iratok hiteles másolatát, szakmai
önéletrajzot; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt; könyvviteli szol-
gáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl igazolást, tevékenység
ellátására jogosító engedélyt

Feladatköre: az intézmény
mûködtetésével, gazdálkodásával
kapcsolatos pénzügyi, számviteli
feladatok ellátása
A kinevezés határozatlan idõre szól, 4
hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázatokat október 3-ig kell
benyújtani: Gazdasági Ellátó
Szervezet, Szentendre, Kálvária út
18., e-mail: borbala@dunakanyar.net

További információ: (26) 311-624;
500-624, Szabóné Klement Borbála
igazgató

Miért éppen politika?
Többen feltették ne-
kem a kérdést: Mit
tehet a politika szín-
padán egy vállalkozó,
aki közepes méretû
céget irányít? Gondol-

kodásra inspiráló kérdés ez, amelyet
igyekszem megválaszolni. 
Viszonylag hosszas töprengés után
mondtam igent a megkeresésre. Nem
akarom most a politika hibáit, árny-
oldalait boncolgatni, mert ezzel mindenki
tisztában van. Programot szeretnék felál-
lítani, mely valóban a Pismány hegyen
élõ emberek problémáira ad választ. Ha
sikerül mandátumot szereznem, elsõsor-
ban a lakókörnyezetem érdekeinek
hathatós képviseletét szeretném ellátni.
Példaképemnek tekintem a szervezés és
lelkesedés tekintetében Szûk Ödönt, akire
gyermekkoromból emlékszem, és nagy
tisztelettel gondolok Dragon Pálra, aki
szintén sokat tett Pismányért.
Úgy érzem, hogy a hegyen leélt évtizedek,
a helyismeret és az a szaktudás, amelyet
leginkább a megrendelõim igényébõl
fakadóan szereztem meg, a körzet javát
szolgálhatja, és szükségét érzem egy 
szakmai indokokkal alátámasztott, el-
kötelezett pismányi részvételnek a kép-
viselõ-testületben. 

Célom – és ezért mondtam igent a
Jobbiknak –, hogy ne egy pártérdektõl
vezérelt, nyomógomb-mûködtetõ ember
legyek, hanem a város érdekeit képviselõ,
felelõsen politizáló polgár. 
A pénztelenséget – melyre sokszor
hivatkoznak – sokkal inkább érdektelen-
ségnek nevezném. Meggyõzõdésem, hogy
kevesebb anyagi ráfordítással, de éssze-
rûséggel, odafigyeléssel, jó szervezéssel,
hatékonyabb gazdálkodással jobb ered-
ményeket lehet elérni. A hegyvidéket
mindenképpen egyenrangú kertvárosi
szintre kell emelni, és ösztönözni az itt
élõket, hogy helyi vállalkozásokat mû-
ködtessenek, amelyeknek következménye
az adóbevétel növekvése, ennek hatá-
saként a város fejlesztése.
Arra számítok, hogy a nagy vonalakban
ábrázolt elképzeléseim összecsengenek a
körzetben lakó emberek gondolataival.
Felelõtlenül ígérgetni nem szeretnék, fo-
gadalmakat sem akarok tenni, egy viszont
biztos: amennyiben bizalmat kapok, a
lehetõ legkövetkezetesebben fogom kép-
viselni a 9-es választókörzet érdekeit.

Tisztelettel: 
HOLLÓ ISTVÁN

Pismány hegyvidék 9. választókerület

(x)

Következõ lapszámunkban bemutatjuk 
a polgármester- és képviselõ-jelölteket

Példaértékû
kezdeményezés
Szentendrén

Az Orvosi Hetilap
151. évfolyamának
28. számában jelent
meg egy hír a váro-
sunkban tavaly
nyáron elindított 
„Az uszoda a
szentendreieké” prog-
ramról. A hír 
a szentendrei
kezdeményezést 
példaként állítja más
települések elé, mint
olyan programot, ami
nagyban hozzájárul a
lakók egészséges 
életmódra való
neveléséhez, ugyanis
minden szentendrei
lakos ingyenesen
próbálhatja ki, illetve
jelentõs ked-
vezményekkel
használhatja a tavaly
májusban megnyílt
uszodát. 
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A polgármester 
programja

Szeptember 17. (péntek)
09.00 Concerto témában

megbeszélés
11.00 DPÖTKT ülés
18.00 Vadász György és V. Szabó

Noémi kiállítása Leányfalun

Szeptember 18. (szombat)
09.00 Pilisi Tekerõ
15.30 Lengyel menekültek

Magyarországon könyvbemu-
tató Leányfalun

17.00 Református Gimnázium
díszudvarának és torna-
csarnokának átadása 

Szeptember 20. (hétfõ)
16.00 HÉV aluljáró fotómontázsának

átadása

Szeptember 21. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 Telenor sajtótájékoztató
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
15.00 Szánthó Imre emlékkiállítás a

Brekeke Galériában
16.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
egyeztetés 

17.30 Füzesparki útátadás

Szeptember 22. (szerda)
09.00 Amerikai nagykövetség diplo-

matáinak fogadása
09.30 Projekt megbeszélés
13.00 E-közigazgatási programról

megbeszélés
15.30 Kerekasztal Szentendre

határon túli kapcsolatairól
16.00 Autómentes Nap díjátadás

Szeptember 23. (csütörtök)
16.30 Hold utcai óvoda átadása
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„SZENTENDRE A KULISSZÁK
MÖGÖTT”

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt
szeptember 23-án, csütörtökön
17 órára a Püspökmajor-lakótelep,
Kondor Béla út 11 sz. elõtt tartandó
rendezvényünkre, melynek témája:
• Hol tart a lakótelepen az egyéni
hõmennyiség-mérõk felszerelése?
• Milyen változást tapasztalnak 
majd a programban résztvevõk 

a fûtésszámlájukon?
• Követheti-e az ÖKO-programot 

panelprogram?

A rendezvény házigazdája: 
dr. Pázmány Annamária 

és Kiss Károly képviselõk
Vendég: Matolcsy Károly, 
az ÉMI fõosztály-vezetõje

TOLONICS GYULA frakcióvezetõ

Zebra a Barcsaynál
Új zebrát festettek fel a Kálvária úton a Barcsay Jenõ
Általános Iskola elé szeptember elsõ hetében. Dr.
Pázmány Annamária, a körzet önkormányzati
képviselõje elmondta: a lakók és a környékbeli
óvodások, iskolások szülei már régóta vártak a
gyalogátkelõ kialakítására, és most, iskolakezdés
elõtt többen is megkeresték õt, hogy intézkedjen az
ügyben. Virágh János városüzemeltetési referens
vezetésével aztán megtörtént a felfestés, valamint
erõsebbre cserélték a zebra fölötti közvilágítást is,
hogy még biztonságosabb legyen a gyalogos
közlekedés. Képünkön a képviselõ asszony kel át a
frissen festett csíkok mellett.

Felsõházi francia szenátorok látogatása Szentendrén
Négy szenátor érkezett Magyarországra többek
között testvérvárosunk, Barbizon megyéjébõl
azzal a céllal, hogy a hazai önkormányzati rend-
szer felépítését, annak mûködését és a kormány
reformelképzeléseit tanulmányozzák, ugyanis
Franciaországban most van napirenden a helyi
demokrácia intézményrendszerének átalakítása.
A szenátorok szeptember 9-én, csütörtökön láto-
gattak Szentendrére, ahol dr. Dietz Ferenc polgár-
mester tájékoztatta õket a város és a kistérség
mûködésérõl, a TÖOSZ és a MÖSZ által kezde-
ményezett önkormányzati reformokról. A közös
beszélgetést követõen a szenátorok vezetõje fel-
szólalt a képviselõ-testület ülésén, és szinkron-
tolmács segítségével követte az ülésen zajló
munkát.

Megtörtént az új köztemetõ alapkõletétele
Szentendre város Önkormányzata 2007-ben írt ki tervpályázatot az új köztemetõ megtervezésére. A bírálóbi-
zottság a beérkezett pályázatok közül az A4 Stúdió munkáját ítélte a legjobbnak – amelyet egyébként
nemzetközi szinten is a legjobbak közé sorolt a World Architecture Festival neves zsûrije –, és amely dön-
tést a testület is elfogadott, így õk fogtak hozzá a végleges terv elkészítéséhez. A terv, az engedélyek azóta

megszülettek és – a város több évtizedes adósságát leróva – szeptember 14-én megtörtént az alapkõletétel
is, megindultak a munkálatok. Dr. Dietz Ferenc polgármester, Szegõ András képviselõ és Kendik Géza, az
A/4 Stúdió tervezõje együtt helyezték el az aprópénzt, szentendrei lapokat és a temetõ terveit tartalmazó
fémhengert az alapkõ alá. Dr. Dietz Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy az új temetõt elõre
láthatólag 2012-ben fogják átadni a város lakóinak.
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Bükkös-parti õszi nagytakarítás
Szeretettel várunk mindenkit 
Bükkös-parti ren-
dezvényünkön 
szeptember 25-én, szombaton 
(esõnap szeptember 26.)

Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, patak-
takarítás, faültetés, tereprendezés. Az IKON
csoporttal közösen rendbe hozzuk a Hamvas
teret. Találkozás 9-kor a Mókus hídnál.
Zsákokról, kesztyûkrõl, konténerekrõl gondos-
kodunk. Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával
ásót, gereblyét.
11 órától családi nap a patakparti fajátszó-
téren: íjászkodás, aszfaltrajz-készítés, mese-
hallgatás, eszem-iszom. Közremûködik: Víg
Zoltán, Szigethy Ildikó óvónõ, Deli Gabi tanár-
nõ. A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgár-
mester
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, Maros Márk kiskereskedõ,
Kinga néni, Szamos Marcipán Cukrászda, VSZ
Zrt., IKON csoport, Tourinform Iroda, Szent-
endre és Vidéke hetilap, Páljános Ervin képzõ-
mûvész, Szûcs Sándor papírmolnár.

Ez komoly…?
Mobilinternet itt? Ez komoly? –
teszi fel a kérdést az egyik
mobilszolgáltató a legújabb
plakátján: kockaköves, ka-
nyargós utcácska, két oldalán
egymásnak bújó házikók,
meghitt légkör. Már csak a
harapni való levegõ toposza
hiányzik a vidékies hangulat-
keltésbõl, s közben ott motosz-
kál a célközönség fejében a rek-
lámszakemberek gerjesztette
mesterséges gondolat: a mobil-
net még a legvidékibb vadvidé-
ki zegzugokban is mûködik, ha
ezen a cégen múlik. Nincs is
ebben semmi különös, gondol-
hatnánk, hiszen
Magyarországon tavaly év vége
óta exponenciálisan emelkedik
a mobil eszközökkel támoga-
tott internet-elõfizetések
száma, van tehát ráció a szol-
gáltatás megismertetésében,
további népszerûsítésében és
bõvítésében. A szóban forgó
reklám pikantériája, hogy a
kép a szentendrei Bartók Béla
utca alján készült. 
Mobilinternet itt? Mi az hogy,
nagyon is! Szentendre nem-
csak a tíz legnagyobb SZJA-
fizetõ település listáján tûnik
fel idõrõl idõre, de országos
viszonylatban az egy fõre jutó
internet-elõfizetések száma is
magas értéket mutat a
környéken. Sõt, hazánkban az
elsõ területek között vezették
be a Dunakanyarban a 3G-s
(vagyis a jelenleg elérhetõ leg-
nagyobb sebességû) mobilinter-
net-szolgáltatást. Szentendre
eleddig nem kérte ki magának,
hogy éppen az õ egyik
utcaképével reklámoznak egy
nála már réges-régen jelenlévõ
jószágot. A marketinges ötlet-
csapat éppenséggel ennél
vidékiesebb tájat is találhatott
volna a hirdetéshez. Ha már
úgysem foglalkoznak a fotó
eredetével, akár egy erdélyi
falucska utcaképe is szerepel-
hetne ott, hogy ne az egyik
legjobb infrastruktúrájú
városéval fussanak
vakvágányra – lenne legalább
ugyanolyan hiteles, mint ez.
Már csak egy kérdés marad a
plakát láttán a reklámszakem-
berekhez: Ez komoly?

- TB -

Védõoltással a méhnyakrák ellen
A „Nõkre szabott város” program keretében önkor-
mányzatunk széleskörû kampányt szervez a méhnyakrák
megelõzésének céljából. A program célja a védõoltáshoz való
hozzájutás térítésmentes biztosítása az önkormányzat anyagi
támogatásával a kijelölt, 13-14 éves célcsoport részére,
valamint a tájékozottság növelése, a preventív szemléletre
való ösztönzés. 
A program folytatásaként a 15-26 év közötti leányok és höl-
gyek részére önkormányzatunk kedvezményes védõoltási
vásárlást biztosít.

A kedvezményes felzárkóztató program során 
a patikai 90 000 Ft-os ár helyett 3 x 19.900 Ft-ért
juthatnak a településünkön élõ hölgyek a méh-
nyakrák megelõzésére szolgáló védõoltáshoz. 
A védõoltási sorozat 3 adagból áll, a jelentkezõk fél év alatt
(0-1-6. hónap) kapják meg a védõoltást.

Az oltások finanszírozása 2 részletben lesz esedékes. Az elsõ
két oltás díját egy összegben a jelentkezéskor, a harmadik
oltás díját pedig az oltást 1 hónappal megelõzõen csekken
kell befizetni.
A kedvezményes oltásra jelentkezõk a regisztrációs lapot a
www.szentendre.hu oldalról tölthetik le, vagy a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen kérhetik, ahol az oltás
árának befizetéséhez szükséges csekket is átvehetik.

A jelentkezések határideje: szeptember 30.

A kitöltött jelentkezési lapokat és a befizetett csekk máso-
latát zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán kell leadni, a borítékon feltüntetve: 
„HPV oltás ? felzárkóztató program”.

Bízunk abban,hogy a felkínált 33%-os kedvez-
ménnyel sokan élnek, és egyre több hölgy válik 
a méhnyakrák-megelõzés nagykövetévé!

Polgármesteri Hivatal

Á L L Á S B Ö R Z E

2010. 09. 27-én 13.00-kor

Helyszín: ING Dunakanyar
Igazgatóság 

Szentendre, Dózsa Gy. út 20.
(Betongyár épülete II. emelet)

Feltétel: 
diploma vagy minimum

érettségi

Munkakör:
ING PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

CSOPORTVEZETÕ

Munkakör:
piackutatás

szórólapozás
telefonos asszisztens

nyugdíjpénztári bedolgozó

Jelentkezés: 06-70-384-7-384
e-mail: dombovary-

bauer.maria@ing.hu
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Lassan mind a négy, uniós
pénzbõl idén nyáron felújított
óvoda hivatalos átadására sor
kerül: a Püspökmajor Lakótelepi
Tagóvoda harmadikként szere-
pelt a sorban, az ünnepséget
szeptember 8-án délután tartot-
ták. A lakótelepi oviban világí-
tás- és fûtéskorszerûsítés, vala-
mint nyílászárócsere történt. 
– 32 éve épült a ház, ez idõ alatt
mindössze egyszer újították fel
kívülrõl, és két alkalommal javí-
tották a tetõszerkezetet – érzé-
keltette Fekete Miklósné tagóvo-
da-vezetõ a munkálatok szük-
ségességét. – Az ablakok olyan
rossz állapotban voltak, hogy
télen is úgy éreztük, mintha
állandóan nyitva lennének. Az
elavult, vízköves radiátorok
miatt ráadásul nagyobb hidegek
esetén legfeljebb 17 fokra tudtuk
felfûteni a szobákat. A felújítás
120 kisgyereknek és 14 dolgo-
zónknak könnyíti meg az életét.
A gyerekek, akik már tavaly is
ide jártak, igencsak elcsodál-
koztak, amikor egy hete meg-
látták a megszépült óvodát.
A beruházás keretében új bú-
torokat is sikerült beszerezni, az
udvaron pedig két, tekintélyes
méretû, gumiõrleményes terü-
letet alakítottak ki, amelyek al-
kalmasak a tornafoglalkozások-
ra. Mivel az ablakpárkányok lej-

jebb kerültek, a megújult épület
jobban igazodik a gyermekek
nézõpontjához.
– Bár voltak kisebb csúszások,
mert a megroggyant elõtetõ bon-
tása elõre nem látható prob-
lémákat okozott, a munka mégis
elkészült idõre. Örülök, hogy a
beruházások révén sikerül jobbá

tenni gyermekeink életkörülmé-
nyeit. Sokan kérdezik, miért vá-
gunk bele ennyi pályázatba egy-
szerre. A válasz egyszerû: mert
csak most van rá lehetõség, csak
most tudjuk fejleszteni a várost
a rendelkezésre álló külsõ forrá-
sokból – fogalmazott dr. Dietz
Ferenc polgármester. Dr. Páz-
mány Annamária önkormányza-
ti képviselõ elmondta: – Szent-
endre mindent megtesz azért,

hogy az örvendetesen emelkedõ
gyermeklétszámhoz igazodva
óvja és védje a kicsik egészségét.
Ezt szolgálják például a nagy
ablakok és a korszerû világítás,
ami kíméli a szemet, és jó hatás-
sal van a lélekre is. Kiss Károly,
a körzet önkormányzati képvi-
selõje hozzátette: – Örülök, hogy
az én unokáim is ilyen szép óvo-
dába járhatnak, sõt, van még
egy jó hírem is. A felújítás nem
ért véget, ugyanis jövõre egy
újabb EU-forrásból, a Concerto-
program keretében további hõ-
szigetelésre és napelemek elhe-
lyezésére kerül sor.
Szántosi Judit, Szentendre Város
Óvodai Intézményeinek vezetõje
emlékeztette a szép számban
megjelent szülõket és gyereke-
ket, hogy az ovi-suli program-
nak köszönhetõen kialakítanak
egy KRESZ-parkot az udvaron,
és folyamatban van még a fü-

vesítés is. Egyúttal megköszönte
a kollégák önfeláldozó munká-
ját, s hogy még augusztus 20-án
is bejöttek takarítani, hogy zök-
kenõmentes legyen az évkezdet.
Miután dr. Dietz Ferenc ünnepé-
lyesen átvágta a szalagot és
megnyitotta az intézményt, az
óvó nénik fergeteges népdal-
csokra és a gyerekek õszi mûso-
ra szórakoztatta a jelenlévõket.

- BT -

Oviavató népdalcsokorral
– De szép! – ez volt a püspökmajor-lakótelepi óvodások elsõ reakciója, amikor a tanév
elején meglátták a felújított tagóvodát. Már csak ezért a mondatért is megérte volna a
sok munka, de az ovi-suli program számos eredményt hozott még a szentendrei óvodák
számára.

1000ÉV+

Szobrok, emléktáblák
Önkormányzati költségvetésbõl, 
illetve önkormányzati támogatással

2000
Millenniumi óra avatása
VLS-emléktábla Matyó Gábornak
Chikán Bálint emléktábla-avatás

(MûvészetMalom)
Vujicsics tér elnevezése, emlékkút

avatása, szoborállítás (Asszonyi Tamás:
Isten báránya)

2001
Utcai óra az ezredforduló tiszteletére

(Apor-híd)
Millenniumi Emlékmû (Kálvária domb)

2002
Díszkút (Vasvári-lakótelep)

2003
Barcsay Jenõ emléktábla-avatás

(Zenta u.)
Deák Ferenc emléktábla-avatás

(Vasvári-ltp.)

2004
Felállították Pistyur Imre Dodola-

szobrát a Daru piacon, Szent Flórián
szobrát a Városházával szemben

Vetró András Barcsay-dombormûvét
felavatták az iskolánál

Emléktábla Apor vezér tiszteletére
(Apor-híd)

2006
Felavatták Holdas György '56-os

emlékmûvét
Denis Dille emléktábla (Bogdányi u.)
Árpádházi Szent Erzsébet dombormû

(Péter-Pál templom)

2007
Kopjafaállítás Árpád vezér tiszteletére

(Attila-Árpád u. keresztezõdés)
Emléktábla dr. Katona Gyula emlékére

(Gõzhajó u.)

2008
Emléktábla Balázs Árpádnak Kiss

Imre kezdeményezésére (Barackos út)
Emléktábla Szánthó Imre emlékére

(mûteremházánál)
Felújították a Köszöntõszobrot 

(Duna-korzó)
Vajda Lajos és Korniss Dezsõ emlék-

tábla (Dumtsa u., Bogdányi u.)

2009
Felavatták a Páljános Ervin Petõfi

Sándor bronz mellszobrát (a Petõfi
Egyesület állíttatta a Templomdombon)

Emléktáblát avattak az Ábrányi vil-
lánál (Laki Péter újította fel)

Navigare necesse est köztéri szobrot
avattak (Kert és Jókai u.)

Dumtsa-dombormû (Dumtsa u.)
Kõszobor a költõtalálkozó tiszteletére

(Rodin Galéria)
Bronz halacska felújítása 

(Duna-korzó)
Kovács Lajos emléktábla felállítása 

(V-8 uszoda)
Testvérvárosi oszlop állítása

(Püspökmajori elágazás)
Barcsay-kopjafa avatása

Szentendre egy évtizede

2000

2001

2003

2004

2002

2006

2007

2008

2009

Sorozatunkban Szentendre 
elmúlt egy évtizedének fontosabb
eseményeit, fejlesztéseit
szeretnénk felidézni, s megmutat-
ni, hogy a 2000–2010-ig tartó
idõszakban mennyi minden
történt, amelyek alakították,
szebbé tették környezetünket.
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SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG
Horváth Gyõzõ

Sport

2007-ben fogadták el a képviselõk városunk
sportkoncepcióját. Az önkormányzat létrehozta
a Sport Tanácsadó Testületet, amely véle-
ményezési joggal rendelkezik. 2008-tõl a költ-
ségvetés 0,5%-át fordítja az önkormányzat a
sportfeladatok ellátására, 2010-ben az eddigi
13,2 millió Ft-ot a DMRV Zrt. egymillió, az
önkormányzat 5 millió Ft-tal egészítette ki. Bi-
zottságunk a Sport és Ifjúsági Munkacsoport
javaslatait figyelembe véve hozta meg döntéseit
a sportpályázatok elbírálásánál.
Az önkormányzat a 2006-2010-es ciklusban
minden évben megrendezte a városi sport-
versenyeket: Sport Expo, Ovi olimpia, Mikulás
Kupa, röplabda- és kosárlabda bajnokság,
focibajnokság diákoknak, íjászbajnokság,
streetball bajnokság, nyári focibajnokság,
kispályás teremfoci bajnokság, éjszakai sport
bajnokság, családi vízi sportnap, VIBA Liga
bajnokság, Kihívás napja. A Jó tanuló – jó
sportoló díjat 2008 szeptemberében adták át
elõször, a bizottság ezt követõen minden
évben közvetlenül támogatja a diákokat a díj
adományozásával. Bizottságunk javaslatot
tett a Testnevelési és Sport Díj odaítélésére.
2008-ban létrejött a Városi Sportegyesület,
valamint a Szentendrei Sportcélú és
Ingatlanfejlesztõ Kft., melynek feladata az izbégi
és Kõzúzó utcai sportpályák üzemeltetése. A kft.
pályázat keretében idén készítette el Izbégen az
új mûfüves pályát, melynek ünnepélyes átadása
szeptember 25-én lesz.
A bizottság közremûködött a 22 éve mûködõ,
de 2009-ben helyhiány miatt majdnem
megszüntettet gyógyúszás további biz-
tosításában. 2009 májusában adták át a V-8
Uszoda és Szabadidõközpontot. A bizottság

szakmailag támogatta az Uszoda a szentend-
reieké programot, melynek eredményeképpen
a szentendrei lakosok egyszer ingyen vehetik
igénybe az uszodát. 

Egészségügy

A szociális és egészségügyi területen elért
legfõbb eredmények: • a korábban nyert
pályázati források és önkormányzati önrész
segítségével a bölcsõde teljes egészében
megújult • aktívan részt vettünk a szociális
ellátásokra vonatkozó rendeletalkotásban,
amely segítségével kiszûrhetõk a jogosulatlan
igénylõk, és lehetõvé vált a lakásfenntartási
támogatások emelése • döntöttünk a hajlékta-
lanszálló téli idõszakra szóló bõvítésérõl • részt
veszünk minden évben a Bursa Hungarica
ösztöndíj-pályázaton, mellyel a szociálisan rá-
szoruló tanulókat támogatjuk • 2007-tõl támo-
gattuk, hogy az önkormányzat a nyári
szünidõben a rászoruló gyermekeknek meleg
étkezést biztosítson • támogattuk az Út a
munkához programot a munkaerõpiacról
tartósan kiszorult személyek foglalkoztatására
• 2009-ben ellátási szerzõdés kötése az Óbudai
Önkormányzattal, hogy el tudjuk helyezni
azokat a gyerekeket, akiknek átmeneti jel-
leggel, teljes körû ellátással kell biztosítani 
• megkezdõdött a szakorvosi rendelõintézet
felújítása, döntés született a szakellátások
ideiglenes átköltöztetésérõl, illetve a fogor-
vosok elhelyezésérõl.

JOGI BIZOTTSÁG
Kiss Károly

Idén április 1-jétõl, dr. Dragon Pál halála után
vettem át a bizottság vezetését. A munkaterv
szerint dolgoztunk, havonta egyszer szer-
dánként, a testületi ülés elõtt üléseztünk.

Feladatunk az volt, hogy a testületei anyag
összes napirendi pontját, a sürgõsségieket is,
átnézzük jogi szempontból, és a testületnek
megtárgyalásra, illetve megtárgyalásra és elfo-
gadásra javasoljuk. Ezúton is köszönöm a
bizottság tagjainak munkáját: Trenka Istvánét,
illetve a külsõs tag, dr. Bilonka Ilonkáét, akik
maximálisan segítettek mindenben.

PÉNZÜGYI
ELLENÕRZÕ
BIZOTTSÁG
Magyar Judit

A PEB a képviselõ-testület legkisebb létszámú
bizottsága, mindössze három fõbõl áll: Hi-
degkúti Gergely, dr. Koltay Jenõ, Magyar Judit.
A bizottság az elmúlt négy évben minden
hónapban ülésezett, ha a helyzet úgy kívánta,
rendkívüli ülést is tartott. Az ülések során
több száz határozatot hoztunk, melyek nagy
része a testületi üléseken az elõterjesztõk által
befogadásra került, egy részének végrehaj-
tását pedig maga a bizottság ellenõrizte.
Bizottságunk a pénzügyi ellenõrzõ munka
mellett az aktuálisan a testület elé kerülõ
elõterjesztéseket pénzügyi szempontból vizs-
gálta, illetve olyan egyéb új kezdemé-
nyezéseket tett, melyek a város pénzügyi
helyzetének javítására irányultak. Gyakran a
városvezetés más irányú elképzelése miatt
kezdeményezéseink nem valósultak meg.
Folyamatosan tájékozódtunk az önkor-
mányzati tulajdonú cégeink, intézményeink
gazdálkodásáról, pénzügyeirõl. Így került
2007-ben napfényre az akkori Kulturális Kht.
szabálytalan gazdálkodása. A bizottsági
ülések során a cégeink üzleti tervei mellett a
féléves gazdálkodási eredményeiket is fi-
gyelemmel kísértük. A VSZ Zrt. esetében ne-
gyedéves bontásban tárgyaltunk a cég tevé-
kenységébõl adódó pénzügyekrõl, sõt a távhõ,
a hulladékszállítás, a parkolás rendszeresen
visszatérõ témái voltak az üléseknek. 

Az önkormányzati bizottságok munkájáról
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Állandó napirendi pontokként tárgyaltuk az
önkormányzati gazdálkodással összefüggõ
kérdéseket, mint például:
• az elõvásárlási jogról való lemondásról
szóló elõterjesztéseket;
• az adóhátralékokról és adóbevételek
alakulásáról szóló tájékoztatókat;
• a forgalomképtelen törzsvagyonról szóló
rendelkezéseket;
• az önkormányzat likvid helyzetérõl szóló
tájékoztatókat;
• a „Dumtsa”-kötvény aktuális helyzetérõl
szóló tájékoztatót.
2008-ban megszületett a vagyonkoncepció,
melynek sajnos ez ideig elmaradt a gyakorlati
alkalmazása. Pedig megfelelõ vagyon-
gazdálkodással új pénzügyi forráshoz jutna az
önkormányzat. Saját hatáskörben ellenõriztük
az úttársulások pénzügyi felhasználását. A
2010-es év sláger témája az uszoda finan-
szírozása. Többször és több aspektusból is
kértünk tájékoztatást e témában. Legutoljára
a szeptemberi testületi ülésen, ahol sajnos a
kampány miatt számadatok nem hangzottak
el, bár a bizottság ezt várta volna.
Bár munkatervünkben szerepel a nagy projek-
tekhez elnyert pályázati pénzek fel-
használásának ellenõrzése, a beruházások el-
húzódása miatt ez a jövõ év feladata lesz. 
Feladatkörünkbõl adódóan minden évben
elfogadtuk a belsõ ellenõrzési tervet, majd az
elvégzett munkáról szóló beszámolót, és
megtárgyaltuk a tapasztalatokat. És, mint
minden évben, meghallgattuk az üzemeltetõ
beszámolóját a temetõ aktuális helyzetérõl.
A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság munkáját a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban leírtak
alapján végezte. Tagjai legjobb tudásuknak
megfelelõen látták el feladatukat. Sajnálatos
módon azon megfontolásra érdemes javasla-
tok, melyek nem váltak bizottsági határozat-
tá, a városvezetés más elképzelése miatt nem
valósultak meg.

KÖLTSÉGVETÉSI,
PÉNZÜGYI ÉS
VAGYONGAZDÁL-
KODÁSI BIZOTTSÁG 
Tolonics Gyula

A Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongaz-
dálkodási Bizottság fõbb feladatait az elmúlt
években maradéktalanul ellátta. A képviselõ-
testület munkarendjéhez igazodva beszéltünk
és döntöttünk azokról a napirendekrõl,
melyekhez a bizottság állásfoglalására szük-
ség volt. Ennek kapcsán tárgyaltuk és
véleményeztük a város költségvetési koncep-
cióját. Tervezésekor elsõdleges szempont volt
a kötelezõen ellátandó feladatokra megfelelõ
források biztosítása. Új kötelezettséget csak
akkor vállaltunk, ha az nem veszélyeztette a
költségvetési terv teljesülését. Nagy figyelmet
fordítottunk a fejlesztésekhez szükséges
pályázatok önrészének meglétére. Figyelem-

mel kísértük a költségvetés számainak év
közbeni alakulását. Fokozottan követtük az
adók és a vagyonértékesítésbõl származó
bevételek alakulását.
Fontos feladatunk a távhõ árának vizsgálata.
Tavaly az önkormányzat és a VSZ Zrt. jó
gazdálkodásának köszönhetõen jelentõs táv-
hõdíj-csökkentésre került sor városunkban.
Vizsgáltuk és véleményeztük a szociális
alapon benyújtott méltányossági kérelmeket.
Az utóbbi évek nehéz gazdasági helyzete
ellenére a város a szociális támogatásokat
nem csökkentette. Ezeknél a döntéseknél
egyszerre vettük figyelembe a város anyagi
erejét és a rászorulók helyzetét.
Úgy gondolom, munkánkkal jelentõsen hoz-
zájárultunk ahhoz, hogy Szentendre pénzügyi
helyzete az utóbbi évek elvonásai ellenére sta-
bil maradt. Ez természetesen nem sikerült
volna városunk lakóinak szorgalma és javuló
adómorálja nélkül. Bízunk benne, hogy az
elõttünk álló évek hatékonyabb kormányzási
munkája által városunk több forráshoz jut, az
általunk megkezdett fejõdés megmarad, sõt
reményeim szerint fokozódik is.
Ezúton is szeretném megköszönni a bizottság
tagjainak részvételét és azt a hozzáállását,
hogy mindenki minden döntésében csak és
kizárólag a város érdekeit tartotta szem elõtt.
A bizottság tagjai voltak: Dicsõ Zoltán, Rad-
ványi G. Levente és Szegõ András képviselõk,
Ligeti Imre külsõs tag, õt 2009-ben Bodó Tibor
váltotta. Mindannyiuk munkáját köszönöm.

KULTURÁLIS,
OKTATÁSI 
ÉS KISEBBSÉGI
BIZOTTSÁG
Zakar Ágnes

Kultúra

Bizottságunk Szentendre minden kulturális és
oktatással kapcsolatos kérdésével foglalkozik,
kapcsolatot tart a civilszervezetekkel és
véleményezi a kisebbségekkel kapcsolatos
elõterjesztéseket. 
Néhány kérdésben saját hatáskörben dön-
tünk. Ezek között van a Szentendre kultúrá-
jáért felelõs Szentendrei Kulturális Kht. mun-
katervének elfogadása, a rendezvények, nem-
zeti- és városi ünnepek programjának elfo-
gadása, nemzetközi kapcsolatok, testvér-
városi programok jóváhagyása, koordinálása. 
2008-tól a bizottság saját hatáskörébe került
a „Talentum” ösztöndíj kiírása, elbírálása is,
mellyel egy közép- és egy felsõfokú oktatás-
ban kimagasló eredménnyel tanuló szentend-
rei diákot jutalmazunk. Fontos feladatunk a
városi „Táborozási, nemzetközi és közmûve-
lõdési pályázatok” kiírása, elbírálása, beszá-
moltatása. Az erre fordítható összeget a ko-
rábbi ciklus 2-3 millió Ft-járól ebben a ciklus-
ban 10 millióra emeltük. Ebbõl támogatjuk a
rászoruló szentendrei diákok táborozását,

testvérvárosokkal való kapcsolattartását,
közmûvelõdési, mûvészeti csoportok prog-
ramjait, pl. táncházak, kiállítások, hagyo-
mányõrzõ események, kórustalálkozók, ön-
szervezõdõ körök stb. 
A kulturális életben a legfõbb újdonságok az
augusztus végi „Szentendre Éjjel-nappal
Nyitva” nagysikerû program, az adventi Fõ
téri gyertyagyújtás voltak, ez utóbbival 2008-
ban szerepeltünk a BBC rádióadóján. 2009-
ben a MûvészetMalom elõször adott otthont a
Szentendrei szobrász biennálénak, melyet
folytatni szeretnénk. 2008 óta a Régi Mû-
vésztelep mellett Szentendre is tagja az euró-
pai mûvésztelepeket összefogó EURO ART-
nak.

Oktatás

Szentendrén négy általános iskola, egy
közülük gimnáziummal (6+6 osztály fog
módosulni 8+4 osztályra) és hét tagóvoda áll
önkormányzati fenntartásban. Van két egy-
házi és több magánóvoda, valamint egyházi
és alapítványi általános iskolák és négy
középiskola, melyek Pest megye és egyházi
fenntartásban mûködnek - mindegyikükkel
igyekszik az önkormányzat és a bizottság jó
kapcsolatot fenntartani. 
A megváltozott törvényi elvárások értelmében
módosítottuk az oktatási intézményeink
alapító okiratát, melynek értelmében minden
intézményünk ellátja a „Beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézségekkel küzdõ” tanu-
lókat. Az óvodák ellátják az enyhe értelmi
fogyatékos, nagyothalló, enyhe mozgássérült,
beszédfogyatékos és SNI-s gyerekeket. A fel-
sorolt feladatok ellátásához biztosítani kell a
szakembert, az egyéni fejlesztési tervet és a
szükséges eszközöket, melyet pályázati
pénzbõl igyekszünk megoldani. 
A város 250 millió Ft EU-s támogatást nyert
négy tagóvoda tornaszobájának kialakítására
és felújítására, több óvodánk pedig játszóud-
varát tudta fejleszteni szülõi és önkormányza-
ti támogatásokból. Idén másodszor írt ki
bizottságunk önkormányzati óvodák és
iskolák részére játszóudvar fejlesztésre
pályázatot 1 millió Ft keretösszegben.
Az óvodai férõhelyhiányok miatt javasolt vál-
toztatásokat bizottságunk egyértelmûen
támogatta, vagyis hogy mobil óvodát létesít-
sünk (Vasvári), és óvodaépítés céljából önkor-
mányzati telkeket adtunk el kedvezményes
áron a Baptista egyháznak és a Waldorf
Alapítványnak. Egy tagóvodánk került önkor-
mányzati tulajdonból egyházi tulajdonba: a
Villasori óvodát a múlt tanév óta a Re-
formátus Egyház mûködteti. (Most kaptuk az
örvendetes hírt, hogy az egyház 100 millió Ft
pályázati pénzt nyert az óvoda felújítására.)
Az óvodáinkban, iskoláinkban folyó nevelõ-
munka magas szintû, kompetencia-felméré-
seik eredménye az országos, sokszor a buda-
pesti átlag feletti. Oktatási intézményeink
jelentõs részében többszörös a túljelent-
kezés.
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BOKOR TAMÁS

A Városüzemeltetési Bizott-
ság egyik legkeményebb diója a
belvárosi közlekedés felülvizs-
gálata. Hosszú hónapok óta
ígérik a belvárosi forgalmi rend
felülvizsgálatát. Mikorra vár-
ható a végleges rend kiala-
kítása?
Úgy gondolom, hogy a város elin-
dult egy úton, a felülvizsgálat pe-
dig megtörtént. A Duna-korzó
jelenlegi forgalmi rendje vagy a
kis utcák lezárása mind a helyi
lakosok és vállalkozók vissza-
jelzéseinek a figyelembe vételével
történt. Azt azért el kell ismerni,
hogy a munka még nem fejezõ-
dött be, de például a Szamárhegy
forgalmának korlátozását szintén
csak alapos lakossági egyeztetés
után lehet elképzelni. Szentendre
belvárosa nem egy kockás papír,
amin kizárólag a szakmai érvek
alapján lehet vonalakat húzni,
hanem rendkívül összetett problé-
ma, lakossági, üzleti és persze
politikai érdekekkel tûzdelve. 
Ezt a saját bõrünkön tanultuk
meg, ugyanis a ciklusunk elejére
esett a korábban elkészült közle-
kedési terv bevezetése, és bizony
sok-sok konfliktus, fórum, egyez-
tetés és munka vezetett el oda,
hogy tavaly lehetõvé vált, hogy
egy óvatos, de immár a lakosság-
gal alaposan egyeztetett közle-
kedési rendünk legyen.

 A közlekedés témáján belül
kiemelt szerepet kapott a közfi-
gyelemben a Duna-korzó egy-
irányúsítása. Egy régebbi inter-
jújában nem zárta ki, hogy a
térfigyelõ kamerákat beléptetõ-
rendszerrel kombinálva rendez-
ni lehetne az ottani közleke-
dést. Jelenleg a közterület-felü-
gyelõk büntetik a szabálytalan
autósokat, de vajon elegendõ-e
ez az áldatlan állapotok rend-
betételéhez?
Semmiképpen sem, de a számok
egyelõre igazolják a megoldást.
Az elsõ korlátozás elõtti forgalom
az egyirányúsítás hatására az
ötödére csökkent, de a megma-

radó forgalom sebessége
továbbra is probléma
maradt. Az idei, második
lépéssel kitiltottuk az
átmenõ forgalmat, viszont
akinek ott az úti célja, az
most mindkét irányból
megközelítheti. Sajnos a
hazai közlekedési kultúrá-
nak része a szabályok
megszegése, de az állandó
kamerás felügyelet és az
ellenõrzés, ha lassan is, kezdi
kifejteni a hatását. A cél minden-
képpen az, hogy a korzó ne átjáró-
ház legyen, hanem közösségi tér.

Helyi szinten vihart kavart
a Jobbágy utca – György utca
forgalmi rendjének módosítási
terve. Mi lesz ez ügyben a vég-
leges koncepció?
Véleményem szerint az egyirá-
nyúsítás. Más megoldás nem
létezik, de sajnos a kérdés poli-
tikai síkra terelõdött. Már másfél
évvel ezelõtt be akartuk vezetni
az új forgalmi rendet, de éppen az
a képviselõ szervezett ellene
tiltakozást, aki korábban aláírta a
terveket, és még a szórólapján is
hirdette, hogy egyirányúsítás
szükséges. Remélem, hogy a
választások után higgadtan –
egyébként több más szentendrei
problémához hasonlóan – ismét le
tudunk majd ülni, és találunk
konszenzusos megoldást.

 Egy uniós pályázatnak kö-
szönhetõen remény támadt
arra, hogy más kistérségi terü-
letekkel összefogva megvalósul-
hat a pismányi csatornázás
második üteme. Mi lehet Szent-
endre számára reális cél a hegyi
területek „becsatornázására”?
Azt kell mondanom, hogy a minél
hamarabb... Dr. Török Balázs, a
kistérségi iroda vezetõje teljes
erõvel azon dolgozik, hogy össze-
jöjjön a szükséges lakossági
összefogás, és meg tudjuk kez-
deni a munkát. A csatorna nem-
csak környezetvédelmi okokból
fontos, hanem jelentõs anyagi ter-
het vesz le a lakosok válláról. Egy
átlagos kétgyerekes család, ha

szabályos emésztõgödörrel ren-
delkezik, kéthavonta 50-60 ezer
forintot fizet a szippantásért a
többi rezsiköltségen felül.

Szóljunk néhány szót egy
„haláli” témáról: díjnyertes terv
van, kivitelezõ egyelõre nem
akadt. Mikorra lehet Szentend-
rén új köztemetõ?
Pontosítok, a koncessziót egyelõ-
re nem nyerte meg egy induló
sem, de több kivitelezõvel is foly-
nak a tárgyalások, ráadásul a
város mindentõl függetlenül meg-
kezdte a temetõ elsõ ütemének
kivitelezését. 

A nyugati elkerülõ út terve
alakulni látszik, eközben a vá-
rosvezetés nem enged a szigeti
kishíd ügyében, és Szentendre
déli határában szeretné rá-
vezetni a fõútra. Mit tudhatunk
most a várost megkerülõ utak
sorsáról?
Egy kisebb szekrényt tölt meg
mindkét ügy levelezése és a kap-
csolódó dokumentumai. Ez jól
illusztrálja, hogy a háttérben
mennyi egyeztetést kellett vé-
gezni. Sokszor és sok fórumon
elmondtam, hogy a 11-es út
gondjai elsõsorban a városon
belül keletkeznek. Ez érthetõ is,
hiszen Szentendre a térség leg-
nagyobb települése. 2006-ban, a
munkám kezdetén, amikor el-
kezdtük kialakítani a város köz-
lekedési programját, érdeklõdtem
a tehermentesítõ, vagy más néven
nyugati elkerülõ út helyzete felõl.
Megdöbbenésemre mindenkitõl
azt hallottam, hogy ez reményte-
len, esélytelen, csak papíron
létezik. Nem adtuk föl, és mostan-
ra sikerült eljutnunk oda, hogy

folyik a tervezése. Problémák még
mindig vannak, de a közeljövõben
jó eséllyel elindulhat a kivitele-
zés. A legfontosabb szakasz a
Püpökmajor-lakótelep végét kötné
össze a városkapuval, tehermen-
tesítve a Kálvária utat, a Vasúti
villasort, a Rózsa utcát és persze
a környezõ lakóterületeket. A

kishíd hasonló kérdés, de
itt is hadd pontosítsak.
Szentendre szinte az
összes változatba bele-
egyezett, egyetlen felté-
tellel: a híd nem valósul-
hat meg a forgalmát le-
vezetõ utak nélkül, ami
teljesen elfogadható. A
hídnak a város déli
határán történõ kiveze-

tése a legolcsóbb variáció lenne,
de több más megoldás is elképzel-
hetõ. A realitását azonban vi-
tatom, hiszen a beruházás egyes
becslések szerint nyolcmilliárd
forint körüli, vagyis körülbelül
négyszer annyi, mint Szentendre
tervezett tehermentesítõ útjának
költségvetése.

A közlekedési és városüze-
meltetési kérdések legtöbbjének
rendezése tehát most is folya-
matban van. Hogyan állunk az
elkészült feladatokkal és a
jövõbeni tennivalókkal?
Büszke vagyok arra, hogy ha nem
is látványosan, nagy csinnadrat-
tával, de folyamatosan hajtjuk
végre a közlekedési programot.
Közlekedési programja nem sok
településnek van, nem is kötele-
zõ, hogy legyen, de ennek köszön-
hetõen épülhetett rekord mennyi-
ségû szilárd burkolatú út a város-
ban, évtizedek óta elõször bõvül-
nek a gyûjtõútjaink – gondoljunk
a Barackos útra és az Egres útra
–, hosszú évek után megkezdõd-
hetett a buszok által bejárt te-
rületek bõvülése, iskolabusz in-
dult el, és új út csak akadálymen-
tes járdával együtt épül. Mindez
akkor van rendben, ha nem lát-
szik, ugyanis ez a természetes, de
sok-sok ember rengeteg munkája
van mögötte. Akadnak konfliktu-
sok, ez a korábbi kérdésekbõl is
látszik, hiszen a városüzemel-
tetés a helyi politika kapusa – ha
jól végzi a dolgát, észrevétlen ma-
rad, de a hibáit mindenki azonnal
meglátja. Ez így van rendjén, sok-
sok javítani való van még, köztük
a köztisztaság és a közterületek
szépítése, de az elmúlt hónapok-
ban itt is elindult valami.

A helyi politika kapusa
Talán az egyik legszélesebb feladatkörû önkormányzati bizottság a városüzemeltetési, amely
olyan, mint a helyi politika kapusa: ha jól dolgozik, észrevétlen, ha vét, azonnal hibáztatják.
A bizottság elnökétõl, Hidegkuti Gergelytõl kértünk helyzetjelentést a legégetõbb szentend-
rei problémákról.
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– Ha egy betegség okát kutatják,
sokszor kiderül, hogy a szívvel
van a baj. Földünk gondjainak
egyik oka, hogy beteg a szíve,
amelyet sokan a Dobogókõvel
azonosítanak. Hat, a probléma
mértékéhez képest parányi szer-
vezet azt a célt tûzte ki maga elé,
hogy meggyógyítja, vagy legaláb-
bis kezelni kezdi ennek a szívnek
a bajait. Így jött létre a Pilisi
Zöldút Program – e szavakkal
nyitotta meg Lendvai József, Pilis-
szentkereszt polgármestere a
Duna-korzó 18. szám alatti Pilisi
Zöldpont információs irodát szep-
tember 8-án. A településvezetõ,
aki egyúttal az uniós támogatás-
ból kialakított program gesztora
is volt, elmondta: a hat konzor-
ciális partnerhez – többek között

a Pilisi Parkerdõ Zrt.-hez – csatla-
kozott a Dunakanyar-Pilisi Ön-
kormányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulásának tizenhárom
önkormányzata, s ennek az
együttmûködésnek köszönhetõen

épülhet ki szerte a Pilisben a
Zöldút. – Így talán van remény
arra, hogy megtisztuljon a Föld
szíve – fogalmazott Lendvai
József.
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere, a kistérségi tár-
sulás elnöke részleteiben is be-
számolt az uniós projektrõl. Mint
megtudhattuk, az 54 millió forin-
tos forrásból gazdálkodó pályázat
idén év végén fut ki. Ennek egyik
állomásaként adták most át a
P’Art Ház alsó szintjén a Zöldpont
Irodát, amelyhez elkészült a be-
járat akadálymentesítése, kiszéle-
sítése, rámpaépítés, valamint
elõtetõt és új gyepszõnyeget
kapott a belsõ udvar. – Célul
tûztük ki, hogy minél szélesebb
körû együttmûködés és kulturális

kapcsolatok alakulhassanak ki a
tizenhárom kistérségi település és
a hat együttmûködõ partner
között. A Pilisi Zöldút bemutatja
a környék kiemelt turisztikai
régióit, és csatlakozik a többi,
Európai Unióban lévõ zöldúthoz,
valamint a helyi turisztikát mû-
ködtetõ TDM Kft.-hez
„Szelíd turizmus” – ez a kulcsszó,
amelynek jegyében a Zöldút gon-
dolata fogant. Dr. Török Balázs, a
kistérségi iroda vezetõje kiemelte:
nemcsak ez a beruházás, hanem a
szintén folyamatban lévõ Cities-
projekt és a szeptember 18-án
esedékes Pilisi Tekerõ is arra szol-
gál, hogy népszerûsítse a környe-
zettudatos – gyalogos, illetve ke-
rékpáros – turizmust. A Tekerõ
alkalmával például a családokat
várják a szervezõk, hogy együtt
derítsék fel a Pilis rejtelmeit.

- BT -

Begurultak a kistérségi pol-
gármesterek: biciklinyereg-
ben érkeztek a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szababidõköz-
pontba, hogy meghívják a
kerékpározni szeretõ kör-
nyékbelieket a II. Pilisi Te-
kerõ Kerékpáros Kalandtúrára
szeptember 18-ra. Az egész
napos rendezvényen kicsik és
nagyok egyaránt megtalál-
hatják a számukra teljesí-
thetõ biciklis útvonalakat, és
a környékbeli településeken
izgalmas sportvetélkedõkön
vehetnek részt.

– Nem lehet elég fiatalon elkez-
deni, és nem lehet elég idõs kor-
ban abbahagyni – fogalmazta
meg dr. Dietz Ferenc szentendrei
polgármester a kétkerekûzés
egyik alaptételét. A Pilisi Tekerõ
ezért, ahogy tavaly is, gyerekektõl
az idõsekig mindenkit tárt ka-
rokkal vár, hogy együtt fedezzék
fel a hegység falvainak, városai-
nak rejtett értékeit. Nyíri Csaba,
Leányfalu elsõ embere szerint ez
az akció, ami voltaképpen sport-
esemény és fesztivál egyben, a
régi mondásra játszik rá: ép test-
ben ép lélek. Molnár Zsolt, Sziget-
monostor polgármestere hozzá-
tette: náluk, a szigeten az infra-
strukturális nehézségek miatt
sokan nemcsak sportolásra hasz-
nálják a kerékpárt, hanem meg-
szokott közlekedési eszközként
is. – Tavaly is szép eredménnyel

szerepelt a szigetmonostori csa-
pat a megmérettetésen, és el-
határoztuk, hogy idén sem lesz ez
másképp. Már éppen jelentkeztem
a monostori csapat tagjának,
amikor kiderült, hogy indul egy
polgármestercsapat is, így kényte-
len leszek átigazolni – mesélte.
Dr. Török Balázs, a kistérségi
iroda vezetõje az elhangzottakat
keretbe foglalva kifejtette: a Pilisi
Tekerõ kapcsán olykor nem vilá-
gos, hogy versenyrõl, túráról vagy
sportfesztiválról van szó, de
valójában mindegy is, hiszen a
lehetõ legszélesebb körû közön-
séget szeretnék résztvevõként
bevonni: az egész napos rendez-
vény olyan kalandot ad, ami min-
denki számára teljesíthetõ. A
kistérségi irodának egyébként ez

már a harmadik olyan rendez-
vénye, ami a „szelíd turizmust”,
vagyis a környezetbarát sporto-
lást propagálja: a Dunakanyar
Aquavity, valamint a tavalyi elsõ
Pilisi Tekerõ is hasonló indíttatás-
ból született.
Mint az egyik fõszervezõtõl, Antal
Katalintól megtudtuk, a program
azért egyedülálló, mert a csapa-
tok nem idõeredményre, hanem
részvételre játszanak, és nemcsak
kerekezniük kell, hanem az egyes
településeken kialakított sportál-
lomásokon ügyességi vetélkedõk
révén is összemérhetik erejüket.
Ezeken a helyeken olyan meg-
mérettetésekben lehet részük,
amilyenek nem minden nap kerül-
nek eléjük: lovagi torna, íjászat és
sok egyéb várja õket.

A II. Pilisi Tekerõre 4-10 tagú csa-
patok jelentkezését várják. Szep-
tember 18-án a szentendrei Pos-
tás-strandról lesz az indulás,
ahonnan négyféle útvonalon le-
het elindulni. A 15-55 kilométeres
távok különbözõ nehézségi fo-
kúak. A tavalyi öt állomás idén
hétre bõvült: Szentendre mellett
Budakalász, Pomáz, Csobánka,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló
és Leányfalu vesz részt benne. A
számos támogatónak köszön-
hetõen az idõben jelentkezõ csa-
patok egyenpólót, üdítõitalt és
ásványvizet kapnak, valamint a
leányfalui végállomáson bevált-
ható étel- és italjegyet. Egész nap
bor-, pálinka- és sajtkóstoló is
lesz a leányfalui Petõfi sétányon,
valamint Molnár C. Pál sporttár-
gyú grafikáiból készült kiállítás is
látható majd. Regisztrálni lehet a
www.dunakanyar.org honlapon,
valamint a rendezvény napján a
rajt helyszínén, a Postás-strandon
is.

- BT -

Megnyílt a Zöldpont Iroda

Nyeregbe, magyar!

Antal Katalin fõszervezõ, dr. Török Balázs, a kistérségi iroda vezetõje, 
Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere, 

és dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere a sajtótájékoztatón

Lendvai József pilisszentkereszti 
és dr. Dietz Ferenc szentendrei 

polgármester vágta át a szalagot



E lsõ ízben került megren-
dezésre Szentendrén az
1848/49-es forradalom és

szabadságharc hagyományõrzõ
egyesületeinek bajtársi találkozó-
ja a Váci Huszár és Nemzetõr
Bandérium Tüzéreinek szervezé-
sében. A háromnapos rendezvény
tervezett programjait sajnos az
idõjárás teljesen átalakította.  
Pénteken, az egész napos esõ
ellenére sikerült a sátrakat felállí-
tani, és fogadni a résztvevõket.
Megérkeztek Erdélybõl a kézdi-
vásárhelyi-gidófalvi huszárok az
alpolgármester vezetésével, a
szegedi, a dabasi és váci tüzérek,
huszárok és nemzetõrök, veres-
egyházi tüzérek és honvédok. 
A vásárra bejelentkezett kézmû-
vesek, árusok közül a rossz idõ
ellenére hatan bátran vállalták a
részvételt, és a sátrakban beszél-
getve, barátkozva töltöttük az
estét. 
Szombaton a még mindig zuhogó
esõ elmosta az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc hõsi
halottainak tiszteletére állítandó
kopjafaavató ünnepséget, amit
terveink szerint október 6-án tar-
tanánk meg. Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester a fedett színpadon
köszöntötte a résztvevõket. Egy
közös ebéddel megtisztelt ben-
nünket, ahol a gulyásleves után a
palacsintát és a pogácsát – a
város üzleteinek ajándékát fo-
gyasztottuk. Köszönjük a Szent-
endrei Honvéd Zenekarnak is,
hogy eljöttek, de a látogatók hi-
ánya miatt nem volt értelme a
hangszerek épségét kockáztatni a
csapadékos idõben. Délután, ami-
kor kicsit csendesedett az esõ, az
esernyõvel érkezõ érdeklõdõk,
gyermekek és a résztvevõk elõtt
Sanyi betyár és Pejkó lova (Jász-
berénybõl) tartott nagy sikerû
bemutatót. Este a rossz idõ sem
tudta elrontani a jó hangulatot, és
a ponyvák alatt a részvevõk a
látogatókkal közösen Vaszlavik
László Gazi zenéjére nótáztak. 
Vasárnap végre kisütött a nap, és
a hagyományos kézmûvestech-
nikák bemutatóját is meg tudtuk
tartani. A gyerekek kipróbálhat-
ták a fa- és fémmegmunkálást, a
régi fajátékokat, korongozást,
ólomöntést, és hazavihették a
maguk készítette termékeket. A
frissen kiképzett és vizsgázott

szentendrei kis tüzérek (Farkas
Richárd, Farkas Levente és Ta-
kács Krisztián) a kiképzésen szer-
zett tudásukat bemutatták a kis
ágyú elsütésével. A résztvevõk
egy része katonai alakzatban
végigment a Fõ utcán, hogy tisz-
teletét tegye a vendéglátóknak.
Sajnos a huszárok, a felázott talaj
miatt, a lovak épségét védve
kénytelenek voltak lemondani a
részvételt. A Duna-parton a tü-
zérek folyamatosan tartottak
lövésekkel színesített bemuta-
tókat 1 és 3 fontos korabeli
ágyúikkal. A magyar és osztrák
egyenruhába öltözött résztvevõk
vezetésével rendezett  gyermekek
csatája akkora sikert aratott,
hogy meg kellett ismételni. A rajz-
verseny díjkiosztóján, melyet a
térség iskolái részére két kate-
góriában hirdettünk meg, a gye-
rekek örülhettek a támogatok
által felajánlott értékes ajándé-
koknak. Este az Ismerõs arcok
koncerten minden korosztály kö-
zösen élvezte a zenét.
Annak ellenére, hogy az idõjárás
elmosta az elsõ két napot, a részt-
vevõk és a látogatók jó hangulat-
ban, a „Jövõre veletek ugyanitt”
szavakkal búcsúztak. 
Köszönetünket fejezzük ki a ren-
dezvény megrendezéséhez nyúj-
tott támogatásért: Szentendre
Önkormányzatának, Szentendrei
Polgárõrségnek, Szentendre Város
Önkéntes Tûzoltó Egyesületének,
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának, Ébredj Ma-
gyar Egyletnek és az összes
önkéntesnek. 

Köszönet az anyagi és tárgyi tá-
mogatást nyújtóknak: Bálint és
Társa Kft. Szentendre, Biblioman
könyvesbolt Szentendre, Buda-
pest Bank Szentendrei Fiók,
Expertel Kft. Budapest, KESZ
Holding Zrt. Budapest, Magyar
Demokrata újság, Moneyfaktura
Hungary Kft. Szentendre, Petzelt
József Szakközépiskola Szent-
endre, Piktor Festék Kft. Szent-
endre, Pirotech Kft. Pomáz, Snack
Andreas Kft. Szentendre, Szent-
endrei Ipartestület, Szilágyi pék-

ség Szentendre, Valentin Bt.
Szentendre, Walkway  Palacsin-
tázó Szentendre.

A rajzverseny helyezettjei

Általános iskolák, alsó tagoza-
tosok kategória
1. Sárközi Bertalan Ruben (Szent
András iskola), 2. Fenyõ Csillag
Sára (Izbégi iskola), 3. Lakatos
Márk (Templomdombi iskola), 4.
Török Eszter (Templomdombi
iskola), 5. Hoover Laura és Dávid
Réka (Szent András iskola), 6.
Valentin Attila (Templomdombi
iskola), 7. Németi Villõ (Templom-
dombi iskola), 8. Félegyházi
Boglárka (Visegrádi Áprily isko-
la), 9. Schöffer Noémi (Visegrádi
Áprily iskola), 10. Péterfy Emma
(Kisoroszi iskola)

Általános iskola, felsõ tagozato-
sok kategória
1. Tóth Lili (Református Gimná-
zium), 2. Csapó Gábor és Majsai
Rebeka (Izbégi iskola), 3. Szikora
Luca és Apagyi Csilla (Izbégi iskola),
4. Raffai Fanni (Izbégi iskola), 5.
Moruvesik Anna (Református Gim-
názium), 6. Bukovinszki Emese
(Izbégi iskola), 7. Karsai Viktória
(Barcsay iskola), 8. Felföldi Áron
(Izbégi Ált. Iskola), 9. Ormos Lajos
(Izbégi iskola), 10. Benke Zsófia
(Templomdombi iskola)

LÕRINCZNÉ TURÁNI KLÁRA
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6 Bajtárs találkozó Szentendrén

Gidófalvi huszárok Izbégen
Nem tudom, láttak-e már az izbégi Szent András templom falai igazi
huszárokat, de ha láttak is, biztosan nem mostanában! Volt is nagy
álmélkodás, amikor szeptember 12-én, vasárnap a 10 órai szentmisére
bevonultak a 6 Bajtárs Találkozón résztvevõ 11. Székely Huszárezred
hagyományõrzõi, a háromszéki Gidófalva Szilaj Hagyományõrzõ
Egyesület huszárai, teljes díszben. Fajcsák Tibor plébános a mise végén
megszentelte a csapat két új zászlaját.                                        (LM)
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LINDNER MONIKA

Azon gondolkodtam, mi lett
volna, ha Szõnyi és Pan-
nika… Akkor most talán

nem a zebegényi, hanem a szent-
endrei mûvészrõl szólna a meg-
nyitó beszéd! Elmesélek egy tör-
ténetet a családi krónikából, hogy
megértsék, minek is kellett volna
történnie a valóság helyett ehhez.

Férjem leendõ dédanyja, Mar-
gittay Ida Ugocsa vármegyébõl a
19. század derekán jócskán túl
férjhez ment Hertl István úrhoz, a
pesti klinikák fõgondnokához
(ma, a feladatokat tekintve úgy
mondhatnánk, gazdasági igaz-
gatójához). Jól jövedelmezõ, tisz-
tes megélhetést biztosító állás
volt ez, de Pesten kellett lakni.
Ettõl pedig Ida asszony nagyon
szenvedett, a fõvárost zsúfoltnak,
zajosnak, piszkosnak találta
(akkor…). Olyan helyen szeretett
volna élni, mint otthon, Ugocsá-
ban, ahol hegy, erdõ, szõlõ, folyó
és síkság együtt van. Mindenki
kinevette, hogy ilyen hely a vilá-
gon nincs, kivéve a család szívé-
lyes barátját, Luppa Péter görög
kereskedõt, akirõl azt õrzi a csalá-
di emlékezet, hogy hétköznap is
díszmagyarban járt, akkora ma-
gyar lélek volt. Luppa Péter hírét
vette, hogy a csõdbe ment szent-
endrei szanatórium tulajdonosa
eladja szentendrei birtokát, ott
pedig minden úgy van, ahogy Ida
asszony kívánja! Meg is vették a
Daru piac felsõ részétõl a mai 11-
es útig terjedõ kaszálót és a Ba-
rackos úttól  a patakig lefutó
szép, pismányi telket. A Hertl
család erre az utóbbira építtette
villáját és a város elsõ teniszpá-
lyáját. A gyönyörûen parkosított,
sok-sok havasszépével és más,
különleges növénnyel beültetett
birtokon nagy társadalmi élet
zajlott, sok rokon, ismerõs és –
lévén a családnak három szép

leánya, Marenka, férjem késõbbi
nagyanyja, Emmi és Pannika –,
számos udvarló fordult meg. Itt, a
pismányi hegyoldalban nagy
gyümölcsösük és méhesük is volt,
a méhek pedig egy kisebb, csinos
kõházban teleltek, egészen addig,
míg egyik nyáron a méhrajok ha-
zafelé szállva a szigeti akácosok-
ból viharba kerültek, és mind a
Dunába vesztek. Akkor a méhes-
bõl vendégház lett, ahol rokonok
és ismerõsök nyaralhattak. Így,
családi ismeretség, Kiss István
postatakarékpénztári fõtanácsos,
férjem késõbbi nagyapja, és öccse,
Kiss Ödön festõnövendék révén
került a társaságba – és a pismá-
nyi nyaralóba – Szõnyi István is,
16-17 évesen. A reménybeli mû-
vészek festeni tanították a Hertl-
lányokat, és maguk is festettek-
rajzoltak, többek között, a kor
divatjának megfelelõen, a lányok
emlékkönyveibe. Szõnyi István
elsõsorban a legfiatalabbikéba, a
14-15 éves Pannikáéba, akivel
nagy, lobogó, ifjúi szerelemben
voltak. Pannika, tûzrõl pattant
nõvéreivel ellentétben finom,
ábrándos, szelíd lélek volt. Hoz-
zágondolva ehhez a kor szigorú
úri erkölcseit, törhetjük a fejün-
ket, mi lehetett az a vétség,
amiért Szõnyinek több ízben
„engesztelésül” kellett festenie a

leány emlékkönyvébe. Ez az em-
lékkönyv – nagy szerencsénkre –,
épségben megmaradt. Az egyik
1911-ben festett, „Engesztelésül
Pannikának” feliratú kép mellé
Szõnyi beírta az ismert Petõfi-ver-
set is: 
„Szabadság, szerelem, 
e kettõ kell nekem, 
Szerelmemért feláldozom 
Az életet,
Szabadságért feláldozom
Szerelmemet.”
A családi emlékezet megõrizte a
Hertl Pannika és Szõnyi István
szerelmérõl szóló történetet és az
ifjú festõ képeit tartalmazó köny-
vecskét, de azt már nem tudjuk,
miért váltak el útjaik. Pedig biztos
másképp lett volna minden…
Szõnyi nagy festõ lett, életútja
közismert. Pannika sorsa – em-
beri ésszel - szomorú, bár kissé
regényes fordulatot vett. Igaz,

hogy költõi lélek, de jóeszû lány is
volt, az Olasz-Magyar Bankban
dolgozott, a kor szokása és a csa-
lád tervei szerint férjhezmene-
teléig. Reggelente a tisztviselõ-
hajóval ment munkába, de egy
napon késve indult. Az akkori
kedélyes állapotokra jellemzõ,
hogy a hajó nem futott ki a
kikötõbõl, amíg valaki hiányzott
a törzsutasok közül. Pannika
látta, hogy a hajó vár rá, és sza-
ladt, ahogy csak bírt. Szörnyen
kimelegedve ért a fedélzetre, és
elfogadta a hideg innivalót, ami-
vel valaki megkínálta. Tüdõgyul-
ladást kapott, amibõl azután nem
gyógyult fel többé: 1917-ben el-
hunyt, a szamárhegyi temetõben
nyugszik.
A szép és vidám évek után nehéz
idõk következtek a családra. A
nagy gyász mellett, a békekölcsön
következményeként a birtok nagy
részétõl is meg kellett válni, ekkor
parcellázták a mai Hold utca,
Stéger köz környékét.

Quod erat demonstrandum, bebi-
zonyosodott hát ismét, hogy
nincs „mi lett volna, ha…”! Talán
egyszer közkinccsé lesznek vala-
milyen módon Szõnyi István is-
meretlen, ifjúkori képei egy szent-
endrei úrilány múlt század eleji
emlékkönyvébõl. Addig is, a Fõ
téren járva, nézzék meg a zebe-
gényi festõ gyönyörûséges képeit!

Engesztelésül Pannikának
SZÕNYI ISTVÁN ISMERETLEN IFJÚKORI KÉPEI EGY MÚLT SZÁZAD ELEJI EMLÉKKÖNYVBEN

Az emberiség kétségkívül egyik legkedvesebb, s egyszersmind legfölöslegesebb idõtöltése,
mondhatni örök, nagy hibája a „Mi lett volna, ha…?”, „Biztos másképp lett volna, ha…”
típusú gondolat- és szójáték. Bizonyíthatóan a legfölöslegesebb, hiszen az „ügy” kimenetelét
tekintve biztos a „kudarc”, tárgyaljunk bár ötezer éve, két hónapja vagy talán tegnapelõtt
történt eseményt ily módon. No, de az emberiség nagy hibái éppen attól nagyok és népsze-
rûek, hogy szinte mindenki beléjük esik! Így jártam magam is Szõnyi István Fõ téri kiállításá-
nak megnyitóján…

Szeptember 18. és 26. között
rendezik meg szerte az országban
a Szakrális Mûvészetek Hetét,
amelynek idei mottója „Ti vagy-
tok az föld sója.” (Máté 5,13). A
Szakrális Mûvészetek Hete – a
Keresztény Irodalmi Estekhez ha-
sonlóan – szintén a 2007-es nem-
zetközi városmissziós rendez-
vénysorozat gyümölcse. Fõ célja a
különbözõ mûvészeti ágak össze-
fogásával rávilágítani az élet
azon legfontosabb kalandjára,
amely képes megszabadítani az
embert a haszontalanság és hiá-
bavalóság érzésétõl, és amelyet a
filozófia a transzcendens jó felis-
merésének, a vallásfilozófia az
istenivel való találkozásnak ne-
vez, a keresztény reflexió pedig a
személyes Isten megtapasztalá-
saként ismer fel Jézus Krisz-
tusban. 
A héten belül, szeptember 18-án
kerül sor a Templomok éjszaká-

jára, melynek keretében – a bu-
dakalászi és leányfalui plébániák
mellett – a szentendrei katolikus
templomok is nyitott kapukkal
várnak minden érdeklõdõt, bará-
tot, ismerõst 18 órától éjfélig.

TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
szeptember 18. szombat

KERESZTELÕ SZENT JÁNOS TEMPLOM,
TEMPLOMDOMB
• Templomtörténeti ismertetõ minden óra

félkor
• Kézmûves foglalkozás gyerekeknek 

18-19 óráig
• Meghallgatlak – közbenjáró imaszolgálat

20-22 óráig
• Gyermekrajz-kiállítás egész hétvége alatt

PÉTER-PÁL TEMPLOM, 
SZT. ERZSÉBET TÉR
• Templomtörténeti ismertetõ minden óra

egészkor
• Esti szentmise 18.30 órakor
• Taizéi imaóra 20 órakor
• Orgonajáték 22 órakor Tassy Gergõ

elõadásában
• Zakeus meditációs ösvény egész

hétvége alatt

Szakrális Mûvészetek Hete
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„Szentendrei polgár, aki fest is…”
Szánthó Imre most lenne, szeptember 21-én 85
éves. Immáron 12 éve távozott a szentendrei
polgárok sorából. Magáról így írt: „szentendrei
polgár, aki fest is”. Szeretett városát Szent-
Bandinak nevezte egy levelében. Aláírásai
közül is egy-kettõt idézek. „Ecsetes üdvözlet-
tel, várostársad Sz. I.”, máskor mint karikatu-
rista – „viccentette IMI” „Festõepizodista” –
írta karácsonyi üdvözlõkártyáján, „végtelen
bejgliket kívánunk, Imi, Kati.”
Humora legendás volt, de most inkább arról
írnék, hogy Õ kezdeményezte az elsõ Szentendrei Tárlatot a háború
után a Ferenczy Múzeumban. Ez az ötlete (sok más mellett) 40 évig

Szentendre legkiemelkedõbb
kulturális eseménye volt.  Buda-
pestrõl számosan jöttek a meg-
nyitókra. A Szentendrei Mû-
vésztelep alapítói közül még
sokan életük teljében alkottak.
A szentendrei festészet a
mûvészettörténet-tudomány
jeles része lett. Szakcikkek,
tanulmányok sora foglalkozott
az egyre nagyobb rangot ki-
vívott szentendrei festészettel.
Szánthó Imre is résztvevõje volt
a kiállításoknak, de nem csak
résztvevõje, hanem gyûjtõje volt
a kiállítások meghívóinak,
plakátjainak, az újságokban
megjelenõ cikkeknek, katalógu-
soknak stb. 
Egy idõ után gondolt egyet,

hogy emlékeit megírná egy könyvben, szentendrei tárlatok eseményeit,
hangulatát, az alkotók karakterét stb. Mindezt nem emlékezetbõl,
hanem a komódban rejtõzködõ naplói egykor frissen feljegyzett
emlékei alapján. Pályázatot is adott be a Soros Alapítványhoz, hogy
támogassák Szentendrei tárlatok és törzstagjai 1951–1991 címû
könyvét. Sajnos a pályázatot elutasították.
Szánthó Imre kiváló megfigyelõ képességét már olvashattuk, sõt
láthattuk is linómetszeteivel és grafikáival ékesített „Szentendrei pilla-
natok (írások egy komódfiókból) címû könyvében.
Amíg a szentendrei festészet teljes tudományos feldolgozása késik,
addig ki lehetne adni Imre kiadatlan írásaiból még egy-két válogatást,
mint ahogy már megjelent Onódi Béla és Bánovszky Miklós festõ-
mûvészek önéletrajzi írásai is. Ezek az életszerû írások kiváló ki-
egészítõi a tudományos dolgozatoknak. A mûvészek írásai közelebb
viszik a közönséget a mûvészethez és a korhoz, amiben éltek. Az ízes
történeteik általában kimaradnak a mûvészettörténészek  munkáiból.
Tisztelt Szentendrei Polgárok, ismét megnyílik, a még Imre által elne-
vezett „Brekeke Galéria”, ahol ízelítõt kaphatunk Szánthó Imre szi-
porkázó, sokoldalú, Szentendrét szeretõ személyiségébõl. De mi lesz a
hagyatékkal? Ma még szorgos kezek vigyáznak rá! 

DEIM PÁL

Szánthó Imre kiállítása szeptember 21-én, kedden 15 órakor nyílik a
Brekeke Galériában (Pannónia u. 10.)

KÖSZÖNJÜK AZ 1%-OT!

A Párbeszéd Egyesület ezúton szeretné megköszönni a 2008 évben részünkre
felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át, 224 714 Ft-ot, amelyet a szentendrei
gyerekek táboroztatására, szabadidõs és kulturális tevékenységeikre, oktatásra,
valamint az ehhez szükséges anyagokra és eszközökre használtuk fel.

Boskovits Gábor

fo
tó

  
M

A
R

TO
S

K
A

TI



KULTÚRA

XXIV. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2010. SZEPTEMBER 17. SzeVi 13

„Mert játszani jó”
Szeptember 17-én, péntek,
14-tõl 21 óráig társasjáték
klub felnõtteknek. A klub min-
denki elõtt nyitott és ingye-
nes! Sokféle élvezetes, izgal-
masnál izgalmasabb társas-
játékkal találkozhat minden
érdeklõdõ a Pest Megyei
Könyvtár Szántó Piroska- 
és Barcsay-termeiben. 
www.felnottmegorzo.hu.

Párhuzamos 
végtelenek
Szeptember 17-én, pénteken
18 órakor nyílik V. Szabó
Noémi és Vadász György
Párhuzamos végtelenek címû
kiállítása Leányfalun, az Aba-
Novák Galéria és a Leány-
Faluház rendezésében.
Megnyitja Berecz András ének-
és mesemondó. A kiállítás
október 15-ig, kedd-szombat,
14-18 között látogatható
Leányfalun, a Faluházban
(Móricz Zs. út 124.)

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.

Magyar nóta

A Fidesz szentendrei szervezet
„Ez a föld a hazám” címmel
magyar nótamûsort rendez a
Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermében (Pátriárka u. 7.)
szeptember 25-én, szomba-
ton 15 órai kezdettel, melyre
szeretettel várja az érdek-
lõdõket!

Öregdiákok 
a Móriczban
Október 1-jén, pénteken 18
órakor a Móricz Zsigmond
Gimnázium aulájában a
Móricz Zsigmond Gimnázium
Öregdiákjai Egyesületének
vendége Majnek Antal munká-
csi püspök, az iskola volt ta-
nulója. A beszélgetésre a gim-
názium minden régi és mai
tanulóját szeretettel várjuk.

Egy személyes emléket hadd
villantsak fel. A kilencvenes
évek derekán, mikor még

valóban ünnepi volt a könyvhét, a
költõ özvegye, Szántó Piroska
dedikálta könyvét. Beszélgetésbe
elegyedtünk, és egyszer csak azt
mondja „Tegnap is beszélgetek
Pistával…” Megütõdtem, Vas
István már akkor évek óta halott
volt. Csodálkozó arcomat látva
csak annyit mondott: „Azt hiszed,
számít, hogy akit szeretsz, már
nincs melletted”. Ott és akkor
értettem meg, hogy a szeretteink
mindig velünk maradnak.  
Ki ez a mára már megkopott
emlékû irodalmár? Önéletrajzi
regényei nyomán pontos képünk
van róla. Bár Pesten született, és
munkája is odakötötte, hamar,
még az 1930-as években Szent-
endre bûvkörébe került. Avant-
gárd költõként indult, Kassák
Lajos adta ki elsõ verseit, és egy
idõ után a Mester helyett annak
nevelt lánya, a táncosnõ Nagy
Etel vonzotta, akit feleségül is
vett. Gyakorta töltötték az idõt a
Barackos úti Hertl-villában. Eti
korai halála után sem szakadt
meg a kapcsolata a várossal.
Gyakran kirándultak ide bará-
taival, Radnóti Miklóssal, Zelk
Zoltánnal és Major Tamással. Itt
ismerkedett meg késõbbi házas-
társával, Szántó Piroskával, aki a
szentendrei festõkolónia tagja
volt. A formabontó kezdés után a
klasszikus verselés, a szabályos
versek felé fordult. Arany Jánost
és Babitsot választotta példa-
képül. Abban azonban kivált a
többi „hivatásos” költõ közül,
hogy az által tartotta fenn csopor-
tosulásaik között a „szellemi
függetlenségét”, hogy nem az iro-
dalomból élt, hanem tisztvise-

lõként dolgozott. A vészkorszakot
Ottlik Géza kis budai házában élte
át, és már 1945 tavaszán azzal a
kéréssel fordult társaival a szovjet
városparancsnokhoz, hogy se-
gítse a Nyugat újjáalakulását. Az
egyre nagyobb hatalmú kommu-
nista párt Vas Istvánt is félreállí-
totta, az államosítással állását is
elveszítette. Mûfordításaiból élt,
neki köszönhetjük a modern vi-
láglíra és a klasszikus drámairo-
dalom számtalan remekének átül-
tetését, Thackeray és Goethe
regényeinek fordítását. Nagy si-
kerû Villon-fordításaihoz a festõ-
feleség készítette az illusztrá-
ciókat. 1956-tól tavasztól õszig
kiköltöztek Szentendrére, és a
Hold utca 6. szám alatt laktak. A
Duna-part, a város és a ház kert-
je, rózsái ihletadó erejét a követ-
kezõ versrészlet bizonyítja. 
Énnekem is ragyogott tavaly, 
itt, szentendrei parton,
Lomb közt, domb tetején még
idelátszik a ház.
Ó az a kert, az a nyár, az a lány,
telihold ragyogása!
Süppeteg éjbe, sötét, téli 
mocsárba merült.  
Reszket a város már, szép
tornyai égre lobognak,
Emlék, tétova fény, ég el a nyár
olaján. 

ÕZI

MEGHÍVÓ

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság,
Szentendre Város Önkormányzata, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Pest Megyei Tagozata szeretettel hív
mindenkit Vas István, Budapest,
Szentendre címû tudományos konfe-
renciára szeptember 24-én, pén-
teken 11 órától a Városháza
dísztermébe

Program
I. Szentendrei színtereken
A konferenciát megnyitja dr. Fráter
Zoltán, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság fõtitkára, a résztvevõket
köszönti dr. Dietz Ferenc 
polgármester
11.10 Dr. Sin Edit: Szentendre írói,
költõi
11.30 Vas István-portréfilm vetítése
12.00 Bihari József: Vendégségben
Vas Istvánnál
12.15 Dr. Török Katalin: Két múzsa
egy hajlékban – a költõ Vas István 
és a festõ Szántó Piroska
12.40 Szarvas Rita: Tételesen – 
Vas Istvánról
13 órától fogadás a kis tárgyalóterem-
ben. Vas István alkotásait a helyszí-
nen kedvezményes áron kínálja 
a Holnap Kiadó

II. Megtalált bizonyosság
A délutáni ülésszakot vezeti 
dr. Sipos Lajos, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság elnöke
14.10 Dr. Kenyeres Zoltán: 
„Vas István 100...”
14.40 Dr. Bárdos László: Elsõ tapasz-
talatok és elõreutalások a Nehéz
szerelem én-elbeszélésében
15.05 Dr. Petõcz András: Mester 
és tanítvány? Kassák és Vas István
kapcsolata
15.30 Helyey László: 
Az én Vas Istvánom...
15.45 a konferencia zárása

Kapcsolódó rendezvény

A Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u.
7.) Szántó Piroska-termében
szeptember 24-én, pénteken 
16 órakor nyílik Szántó Piroska
képeinek kiállítása

„Egyetlenegy esténk visszatér-e?”
100 éve született Vas István. Ma már kevesen tudják, hogy a Nyugat harmadik nemzedékének
jeles költõje, mûfordítója Szentendrén is élt és alkotott. Szeptember 24-én a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság és a városi önkormányzat a Városháza nagytermében konferenciát
rendez a tiszteletére. 

Festõangyalok, õrangyalok
Aknay János Kossuth-díjas festõmûvész kiállítása szeptember 24-én, pénteken
16 órakor nyílik a Cifrapalotában (Kecskemét, Rákóczi út 1.). A kiállítást rendezte
és megnyitja ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész, közremûködik Markó
Sára, az Ifjúsági Otthon színjátszója. 
A Szakrális Mûvészetek Hete keretében sorra kerülõ kiállítás megtekinthetõ
október 31-ig, hétfõ kivételével naponta 10–17 óráig.

Vas István
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ADÁSVÉTEL

Játékbolt nyílt Leányfalun, az új CBA
üzlet mellett. Játékok 0-tól 99 éves
korig. Lego, Playmobil, társas-, bébi-,
fiú- és lányjátékok széles választéka.
Nyitási akció! Nyitva tartás: hétfõ-
péntek: 9- 18-ig, szombat: 9- 13-ig. 

Különleges terítõ
(keresztszemes,
104x145 cm) eladó.
Ár: 100 000 Ft.
Rendelésre is
készítek. Tel. 
06-21-202-6173, 
06-70-295-1209.

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

Egzisztenciát vesztett, de még
dinamikus, fiatalos, rugalmas
munkaidõt kedvelõ kollégák jelent-
kezését várjuk nagy múltú nem-
zetközi cégünk termékeinek dis-
ztribúciójához. Önéletrajzokat
várunk a timi.pall@gmail.com
email címre, vagy érdeklõdni lehet
a 06-20-809-4888-as számon.

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

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

Duna House szentendrei irodájába
ingatlanértékesítõ kollégát
keresünk. Fényképes önéletraj-
zokat a jablonszky.bea@dh.hu e-
mail címre várjuk. Tel. 06-30 619-
5653.

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

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

Szentendre belvárosi éttermébe sza-
kácsot keresünk állandó munkára. Tel.
06-30-953-5111.

ÁLLÁST KERES

Adatrögzítést, gépelést vállalok inter-
netes kapcsolattal. Tel. 06-30-354-
3946.

Biztonsági õr – 52/183, megbízható,
intelligens – munkát keres. Tel. 06-30-
685-9606.

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

Bükkös lakóparkban nettó 118 nm-es
exkluzív lakás kiadó-eladó. Tel. 06-20-
935-2785.

Szentendrén, a HÉV- és a busz végál-
lomásától 200 méterre külön bejáratú,
65 nm-es tetõtéri lakás kiadó. Tel. 06-
20-347-4002.

Központhoz közel albérlet 1 fõre
kiadó. Tel. (26) 310-675.

Garzon újból kiadó szeptember
17-tõl: Ady E. út 30. Tel. 06-20-
495-0144.

Szoba kiadó a Püspökmajor-
lakótelepen. Tel. 06-30-542-5008.

Szentendrén egy szobás, összkomfor-
tos lakás egyedi mérõkkel, gázcirkó
fûtéssel, alacsony rezsivel kiadó (60
ezer Ft+rezsi). Tel. 06-30-444-5820.

Hosszú távra kiadó a Füzesparkban 44
nm-es, cirkófûtéses lakás (bútorozat-
lan). Tel. 06-20-665-3640.

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.

35 nm-es lakás berendezve 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

Leányfalun, jó helyen, kisebb
lakóház felújítást igénylõen, 12
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Eladó felújított, 50 nm-es, 2
szoba+alkóvos, I. emeleti lakás
tárolóval a Püspökmajor-lakótelepen
9,6 millió Ft-ért. Tel. 502-9808.

Családi ház eladó (120 nm-es + 20
nm-es garázs) a Püspökmajoron. Új
építésû, rusztikus. Irányár: 59 millió
Ft. Tel. 06-20-665-3640.

Eladó Tahiban 120 nm-es családi ház
120 nm-es szuterénnel 26 millió Ft-
ért. Kisebb házat vagy lakást beszámí-
tok Szentendrén. Tel. (26) 385-387.

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

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

Leányfalun, fõúttól 500 m-re, 300
nöl-es szép kertben, tágas nyaraló
telekáron 20 millió Ft-ért eladó.
Építési övezet. Tel. 06-30-299-
0376.

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.

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

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

Szentendrén, jó helyen
szerkezetkész lakóház 250 nöl-es
udvarral, telekáron, 22 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén 5 szobás sorházi lakás
25 millió Ft-ért sürgõsen eladó. Tel.
06-30-620-9787.

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

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

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

Pomázon, kertvárosban, 160 nöl-
es panorámás telken,
összközmûves, 80 nm-es ház
elkezdett építéssel 10 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.

Budapesti, Gogol-Visegrádi u.
sarkán lévõ, 50 nm-es lakásomat
szentendrei nyaralóra cserélném.
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Dobtanítást vállal ismert dobos 25
éves gyakorlattal – házhoz is megyek.
Tel. 06-30-685-9606.

Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelembõl, magyarból, mûvészet-
történetbõl Szentendrén, a belváros-
ban. Tel. 06-30-540-5639.

Matematika-korrepetálás. Tel. 06-30-
444-5820.

Gyakorlattal rendelkezõ pedagógus
furulyaoktatást vállal (alapfokú
szolfézs-ismeretekkel). Tel. 06-20-
665-3640.

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.

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 nyelvtan-
ulók igénye szerinti helyszínen. Tel.
06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

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

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE MÛTÁR-
GYAKAT, festményeket és régisé-
geket vásárolok készpénzért.
Több évtizedes gyûjtõi és szakér-
tõi gyakorlattal. Ingyenes becslést
és tanácsadást vállalok az alábbi
szakterületekben: festmény,
mûtárgy, bútor, szõnyeg, ékszer-
becslés, drágakõ-meghatározás.
Gyûjtõpartnerek jelentkezését is
várom. Tel. (06-1) 950-0995, 
06-30-322-5989,
sekina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Egy havi gázszámla megtakarítás!
Szerzõdjön másik gázszolgáltató-
val! Tel. 06-30-949-6456.

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

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

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

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK 
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.

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

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

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

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! 

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

www.bit.ly/joga_szentendre
Folyamatosan csatlakozhatsz!
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ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális és 
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Szeptember 17. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
Szeptember 24. péntek 18 óra
MEGÚJUL SZENTENDRE
BELVÁROSA
Beszélgetés Tolonics Gyula belvárosi
képviselõvel

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.
Szeptember 17. péntek 18 óra
HANGULATOK 
Vikker Zsuzsi fotókiállítása

FESZTIVÁL
Cafe Rodin
Ady Endre u. 6.
Szeptember 18. szombat 16 órától
DIANA NAP
www.caferodin.hu
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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 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.

szeptember 22. szerda
18:00 AZ ÖTÖDIK PECSÉT
(107’) kn.
20:00 ALFA RÓMEÓ ÉS JÚLIA
(92’) kn.

szeptember 23. csütörtök
18:00 EREDET (125’) kh.:16
20:15 DRÁGÁN ADD A
RÉTEDET! (92’) kn

szeptember 24. péntek
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK-
Széki Lassú (115’)
19:30 EREDET (125’) kh.:16

szeptember 25. szombat
14:00 NANNY MCPHEE ÉS 
A NAGY BUMM (109’) kn.
16.00 TEENAGER FILMP’ART-I:
JUNO (96’) kh.:12
17:45 DRÁGÁN ADD A
RÉTEDET! (92’) kn.
19:30 EREDET (125’) kh.:16

szeptember 26. vasárnap
15:00 NANNY MCPHEE ÉS 
A NAGY BUMM (109’) kn.
16:45 DRÁGÁN ADD 
A RÉTEDET! (92’) kn.
18:30 BÛN ÉS
BÜNTETLENSÉG (BISZKU
FILM) (70’) kh.:B.A.
19:45 SZARUL ÁLLNAK 
A DOLGOK (108’) kh.:16

szeptember 27. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 DRÁGÁN ADD AZ
RÉTEDET! (92’) kn.
20:00 EREDET (125’) kh.:16

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

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

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.

Forgács vonat
Óhatatlanul Pelevin jut eszembe.
Óhatatlanul egy, a semmiben, kétes
cél felé, meghatározhatatlan se-
bességgel haladó sárga nyíl. Egy
vonat. Ez a vonat is csak abban
különbözik, hogy zöld. Minden más
egyezik. Tele van Utasokkal. Olyan
utasokkal, akik unatkoznak. Ki-
merednek az ablakon, ha véletlenül
találkoznak is a tekintetek, nem
látják egymást. Minek? Unalmas.
Nem mernek tolakodni. Nem mernek
kérdezni. Vagy csak lusták. Lehet, a
kettõ ugyanaz. Hogyan vagyunk
képesek közömbösen ülni, egy olyan
térben, ahol az emberek rá vannak
kényszerítve a közeledésre? Köze-
ledésre? Talán pont ezért. Kevés az
õszinte érdeklõdés, még ismerõsök
közt is. Ugyanazok az elõre gyártott
sablonok, népi praktikák a könnyû és
egyben érdektelen párbeszédhez.
Párbeszéd. Párban beszéd. De csak
mert egyedül hülyének néznek. Azt
hiszem, félünk a másik embertõl.
Rettegünk, hogy megismerünk és
megismernek. Mégis vannak, akik át
tudnak lépni ezen. Fiatalok, mond-
hatnánk felelõtlenek, magamuto-
gatók, szentimentálisak. Nem! Csak
bátrak és õszinték. A kettõ nem megy
egymás nélkül. 
Ugyanaz a vonat, ugyanazon em-
berek, ugyanaz a komor, gyáva tér,
összekoccanó, mégis néma tekin-
tetek. Zöld nyíl. Történik valami.
Szokatlan, meglepõ. 
Élet költözik ezekbe a halottas-
kocsikba, nem is, harckocsikba, ami-
vel be akarjuk csapni az idõt, meg-
lopjuk magunk, miközben a fukarság
alaptermészetünk. 
Szólnak hozzánk. Gyerekek. Olyan
gyerekek, akik tele vannak kétséggel,
szerelemmel (a kettõ nem megy
egymás nélkül), várakozással, kér-
déssel, és azt hiszem, válaszokkal is.
Szeptember harmadikán került sor a
Forgács-vonat átadására, megnyi-
tójára, ahol felavatták azokat a hirde-
tõfelületeket, ahol a Forgács Társaság
irodalommal jelenleg foglalkozó,
illetve valaha azzal kacérkodó tag-

jainak írásai szerepelnek, eztán egy
hónapon keresztül egy hatvagonos
szerelvényen. Kicsit nosztalgiázni is
lehetett ez alkalomból, hiszen 2006-
ban már létrejött egy gerillaakció,
amikor is a társaság néhány tagja
rögtönzött felolvasást tartott a
Szentendre és Batthyány tér közti
szakaszon, majd vissza. Hogy miért
csinálták, csinálják? Hadd ollózzam
össze Juhász Krizsó és Simándi Csabi
barátaim gondolatait: „Igen, a mû-
vészet ott van a helyén. A Múze-
umban. Végképp nem az utcán, a
szívekben, a lelkekben. A mûvészet
pedig mindenkié, és nekünk kutya
kötelességünk az utcára vinni!” A
reakciók akkor is vegyesek voltak,
vélhetõen ez alatt az egy hónap alatt
is azok lesznek. De ez így van jól.
Valószínûleg jól össze is firkálják
majd! Nem baj, firkálják. Õk is ezt tet-
ték. Csak elõtte járjanak utána,
olvassák el, mihez tesznek hozzá,
mibõl vesznek el. 

Az akcióban résztvevõ szerzõk név-
sora: Barnás Máté, Barnás Márton,
Fazekas Zoltán, Futás Zsófia, Fülöp
András, Juhász Gergõ, Kecskés Tibor
és Simándi Csaba a Forgács Társaság
részérõl, Ayhan Gökhan a Fiatal
Költõk Tere részérõl, illetve Juhász
Kristóf és Mészáros Péter MOHA a
SZÖG-Mûhely részérõl. Design, törde-
lés Bereznai Tamás (Forgács). És a
szervezésért, koordinálásért nagy
ölelés Kauroch Marcinak.

BM
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Ismét volt pap-szigeti
horgászverseny

Szeptember 12-én a Szentendrei
Horgász Egyesület a Pap-szigeten
rendezett versenyt, amelyen 33
résztvevõ, sorsolás után, a déle-
lõtt folyamán mérte össze ügyes-
ségét, szerencséjét és kitartását.
Az értékelés egyéni (felnõtt, nõi,
férfi, ifjúsági, gyerek) és csapat
kategóriában zajlott, a nyertesek
nevét a következõ számunkban
tesszük közzé.

A tûzoltóságok összekötik Európát!
1500 KM, 11 NAP, 3 ORSZÁG A DUNA MENTÉN

Baja város németországi testvér-
városa, Waiblingen idén ünnepli
tûzoltósága fennállásának 150.
évfordulóját. Az ünnepséget szep-
tember 17-21. között rendezik
meg, melyre meghívást kapott Baja
Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága is.

Az ünnepség kapcsán a bajai tûzoltó kol-
légák úgy gondolták, hogy adózva a
tûzoltó elõdök emléke elõtt, a két város
és a tûzoltóságok kapcsolatának, barát-
ságának és együttmûködésének megerõ-
sítéseként a Baja-Waiblingen távot váltófutással teszik meg. „A tûzoltóságok összekötik Európát” címet
viselõ vállalkozásuk egyedülálló, Magyarországon a tûzoltóságok történetében ilyen jellegû kezdeményezés
még nem volt. A közel 1500 kilométeres távot 11 nap alatt szeretnék teljesíteni, nagyjából 150 kilométeres
résztávokban. Minden nap 1 fõ teljesíti a maratoni távot, míg a megmaradt távot elosztják futóik között. Az
útvonal kijelölése a Duna mentén történik, és elsõsorban a kiépített nemzetközi Duna kerékpáros útvonalon.
A csapat és kísérõik szeptember 6-án korán reggel rajtoltak a bajai Szentháromság térrõl, és terveik szerint
szeptember 17-én, várhatóan 16 óra körül érkeznek Waiblingen városközpontjába.  
A Szentendrei Tûzoltóság munkatársai szeptember 7-én a Megyeri hídnál, Békásmegyer végénél csatlakoz-
tak a csapathoz közel 10 kilométeres táv erejéig. A futókat a tûzoltóság mentõeszközei mellett a szentend-
rei hivatásos és önkéntes tûzoltók kísérték futva és kerékpáron. A sportos csapathoz csatlakozott Dobson
Tibor, a Fõváros Tûzoltóság parancsnok-helyettese és Beck Monika, a Szentendrei Tûzoltóság kommuniká-
ciós szóvivõje is.


