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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 
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(26) 303 015
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Pályázati felhívás

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület 
a térség vállalkozóinak kör-
nyezettudatos szemléletformálása 
céljából, és a környezettudatosan
mûködõ vállalkozások elismerése
céljából pályázatot ír ki az alábbi
kategóriákban:
2010 év legkörnyezettudatosabb • iparos
mûhelye • kereskedelmi üzlete • vendég-
látóipari egysége • irodája • közin-
tézménye a szentendrei kistérségben

A pályázat beadási határideje: 
október 8.
A pályázatokat postai és elektronikus
úton lehet benyújtani: Szentendrei
Kistérségi Ipartestület, 2000 Szentendre,
Bercsényi u 3., e-mail: info@szkit.hu 
A program megvalósulását Szentendre
Város Önkormányzata a Környezet-
védelmi alapból támogatja. Érdemes
pályázni, hiszen a részvételen keresztül
remek bemutatkozási- és reklámlehetõ-
séget kapnak a vállalkozók. 
A pályázók környezettudatos tevé-
kenységét, vállalkozásaik szolgáltatásait,
termékeit a kiállításon és a sajtón
keresztül ismertetjük meg a helyi
lakossággal. A kiállításról, díjátadásról 
a helyi és az országos sajtó is tudósít.

Pályázati felhívás 
Szentendre utcanévtábláinak 
megjelenítésére 

A képviselõ-testület formatervezési
pályázatot hirdet „Szentendre belvá-
ros és a belvároson kívüli területek
utcanév-táblájának betûtípusaira,
megjelenésére” vonatkozóan, melynek
célja Szentendre  egységes, azonban
mégis egyedi, városunkra jellemzõ
utcanévtábláinak megtervezése 
a belvárosra és az azon kívüli
területekre. Javaslatot várnak 
a tábla anyagára, betûtípusára, 
megjelenésére, akár az egyes város-
részekre külön koncepciónként 
megjelenítve. 
A belvároson belül akár utcánként
eltérõ, egyedi, az adott területre
jellemzõ utcanévtábla is tervezhetõ.

A pályázatokat elbíráló bizottság 
tagjai közé javasolja:
• Szentendre Város polgármesterét,
• Városüzemeltetési, Környezet- és

Mûemlékvédelmi Bizottság
elnökét,

• Kulturális, Oktatási és Kisebbségi
Bizottság elnökét,

• Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft igazgatóját,

• Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának vezetõjét,

• Mûvészeti Tanács egy tagját,
• Benkovits Györgyöt,
• Pethõné Németh Erikát.
A pályázat értékelési szempontjai: 
• a benyújtott dokumentáció

áttekinthetõsége 
• a pályázati anyag kreativitása 
• a városképhez való igazodás

mértéke 
• mûvészeti értékek összessége 
• a kivitelezés költséghatékonysága.

A pályázatot december 1-jéig 
1 eredeti és 1 másolati példányban,
valamint 1 digitális példányban
kell benyújtani CD vagy DVD
lemezen, személyesen a
Polgármesteri Hivatal iktatójába
(Városház tér 3.). 
A pályázathoz mellékelni kell: •
pályázati anyagban leírt
utcanévtáblát vagy 1:1 méretarányos
rajzát, vagy látványtervét • a tábla
rövid szöveges leírását (anyag-
jellemzõk stb.) • költségbecslést •
referenciákat.
A díj mértéke: bruttó 200 000 Ft
Beadási határidõ december 1. A
pályázatok elbírálása és a díjkiosztás
decemberben várható.
További információ a www.szentend-
re.hu weboldalon, illetve a (26) 312-
647-es telefonszámon kérhetõ.

Bursa Hungarica
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttmûködve kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hall-
gatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév
elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára a 2011/2012. tanév elsõ félévére
vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló 
középiskolások; vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény
keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatot pályázati ûrlapon kell benyújtani legkésõbb október 29.
péntekig a Polgármesteri Hivatalba. A pályázati ûrlap átvehetõ és
bõvebb felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és
Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál (tel.: 26-503-319), illetve 
letölthetõ a www.szentendre.hu oldalról. 

DR. MOLNÁR ILDIKÓ címzetes fõjegyzõ
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A polgármester 
programja

Október 1. (péntek)
09.00 SZSZB eskütétel
10.00 Idõsek világnapja a PMK-ban
16.00 Ipartestületi tájékoztató
18.00 Lakossági fórum a Gondozási

Központban

Október 2. (szombat)
11.00 SZSZB eskütétel

Október 3. (vasárnap)
Önkormányzati választások

Vértanúk napja

Szentendre Város 
Önkormányzata 

tisztelettel hív mindenkit
október 6-án, szerdán 16 órára

az aradi vértanúk tiszteletére
rendezett megemlékezésre 
a Kálvária dombon lévõ

Millenniumi Emlékmûhöz 

Köszöntõt mond: 
Szentendre Város polgármestere

Ünnepi megemlékezést tart:
Mikusi Zsolt ezredes, a Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ

Bázisának parancsnoka

Közremûködnek: az Izbégi
Általános Iskola tanulói, 
és a MH KKB zenekara
Narrátor: Kertész József

elõadómûvész

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy a választások miatt 

a Polgármesteri Hivatal 
és az Okmányiroda

október 4–én (hétfõn)
zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Újabb lehetõség a városnak 
Termálvíz gõzölög és messzire száll a
kénszag a Pap-sziget környékén. A ki-
tartást siker koronázta, 1835 méter mély-
rõl tört fel közel 60 fokos 900 liter/perc
kapacitású hõforrás. A szeptember 28-án
tartott  sajtótájékoztatón dr. Dietz Ferenc,
Szentendre város polgármestere, Had-
házy Sándor országgyûlési képviselõ,
Visegrád polgármestere és Bitay Endre, a
fúrást végzõ Vikuv Zrt. igazgatója meg-
köszönték a lakók türelmét és együtt-
mûködését a fúrás okozta kellemetlen
körülmények, zaj miatt, majd a további
lépésekrõl, célokról adtak bõvebb infor-
mációkat. A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy a termálvíznek köszönhetõen új
lehetõségek nyílnak Szentendrén mind az
egészségügy, mind pedig a turisztika területén. A városlakók örömére végre felújításra kerülhet a strand,
megszépülhet a sziget, kerékpárút létesülhet, új növényzetet telepíthetnek és a kemping területén létre jöhet
egy ötcsillagos szálloda. Esztergom, Visegrád és Leányfalu után ugyanis végre Szentendre is csatlakozha-
tott a gyógyvízzel rendelkezõ városok sorába, még tovább bõvítve ezzel a városban rejlõ értékek, lehetõségek
tárházát. 

Szeptember 23-án Szentendre
Város Önkormányzata sajtótájé-
koztatót tartott a nemrégiben
elhelyezett új informatikai esz-
közökrõl és a jövõben várható
fejlesztésekrõl. A „Szentendre
1000 év +” keretein belül már
több nagy projektet is sikerült
lezárni, és ezekhez, illetve a folya-
matban levõekhez kapcsolódik a
Telenorral közösen megvalósított
több program. A rév-állomáson
most elhelyezett Dunai vízszint-
mérõ segíti a honlapon regisztrált
helyi lakókat SMS formájában
információhoz jutni a Duna aktu-
ális vízállásáról, jelentõsen meg-
könnyítve ezzel az árvízre való
felkészülést. 
A másik fontos újítás az egész-
ségügy területét érinti. Amellett,
hogy Szentendre rendelõintézete

hamarosan teljesen megújul, és
olyan modern, új eszközökkel és
részlegekkel bõvül, amelyek jelen-
tõsen növelik a betegek ellá-
tottságának  színvonalát – kivált-
va ezzel a folytonos Budapestre
való utazást –, már most üzembe
helyeztek egy új mûszert. A Med-
ComForm Egészségügyi kommu-
nikációs rendszer forradalmasítja
az egészségügy különbözõ szerep-
lõi közötti kapcsolatot. A prog-
ramnak köszönhetõen, lehetõség
van figyelmeztetések, riasztások,
emlékeztetõk kezelésére, automa-
tikus küldésére. A Medistance
elsõsorban a betegeknek és idõ-
seknek nyújt nagy segítséget,
mellyel mindenki egyszerûen,
otthon elvégezheti a vérnyomás-,
vércukor- és vérzsírmérést úgy,
hogy az eredmények automatiku-

san továbbítódnak egy biztonsá-
gos szerverre, amit a háziorvos is
elér. A gép magától elkészíti a mé-
résnaplókat, grafikonokat, és kri-
tikus helyzet esetén mindkét fél,
azaz az orvos és a páciens is SMS-
riasztást kap a további vizsgála-
tok elvégzésének szükségessége
miatt. 
Daiki Tennó, a Telenor szakem-
bere elmondta: „Mindezzel nem
kiiktatni akarjuk a háziorvosok
munkáját, ugyanis a személyes
kapcsolatuk a pácienssel lelkileg
is nagyon fontos, hanem segíteni
kívánjuk azokat az idõs betege-
ket, akik már nehezen tudnak
mozogni. Nem egy elidegenített,
gépi világ megteremtése a cél,
hanem hogy megkönnyítsük és
gyorsítsuk a technikai eljárást,
biztonságot teremtve ezzel a bete-
gek számára.”

10 millió 
egészségfejlesztésre
Lapzártánk után kaptuk a hírt dr.
Pázmány Annamáriától, a Szent-
endrei Szakorvosi Rendelõintézet
igazgató-fõorvosától, hogy az in-
tézmény 10 millió forintot nyert
pályázati úton egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmódprog-
ramok céljára. Az összeget cukor-
betegek, valamint szív- és érrend-
szeri panasszal élõk segítésére
fordítják.

Segítség a városlakóknak

A képen balról jobbra: Mészáros János, Bitay Endre, 
dr. Dietz Ferenc és Hadházy Sándor

Kocsis Gábor (Redmark Kft.), dr. Dietz Ferenc polgármester 
és dr. Bordás Mária egyetemi docens
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Újabb megvalósuló vezérprojekt
A Pannónia csapadékvíz
elvezetõ, a felújított négy
önkormányzati óvoda, a
TÁMOP és ÁROP progra-
mok lezárása után szep-
tember 29-én átadták te-
lepülésünk egyik legdina-
mikusabban fejlõdõ város-
részének, Pismánynak két
nagy gyûjtõútját, az Egres

és Barackos utakat, közel 400 millió forintos beruházásból. Dr. Dietz
Ferenc polgármester az ünnepélyes átadón elmondta: „Nem is olyan régen
még terepjáróval is nehéz volt feljutni a pismányi lakóházakhoz, nem
beszélve arról, hogy amikor leesett a hó, sokak szó szerint beragadtak
otthonukba. Ám most – az új utakkal, az Egres úton kialakított járdával
és a Barackos úton meghosszabbított buszútvonallal – sikerült a köz-
lekedést biztonságosabbá és egyszerûbbé tenni.”

Lezárult a Füzesparki útfelújítás 
elsõ szakasza

Szeptember 21-én ünnepélyes keretek között átadták a Füzesparki
lakótelepen lakóknak a nemrégiben felújított útszakaszt. A munkála-
tok a helyi 1+1 pályázat keretein belül zajlottak, azaz mind az önkor-
mányzat, mind pedig a lakók hozzájárultak az új út elkészítéséhez. Az
így összegyûlt 4,16 millió forintból nemcsak az utat, hanem a garázs-

felhajtókat, járdákat és fedlapokat is helyre állították. Dr. Dietz Ferenc
beszédében hangsúlyozta, hogy a munka még nem ért véget, csupán
egy szakaszt zártak le, a jövõben a lakótelep többi, most kimaradt
részeire is sor kerül. Hidegkuti Gergely, a Városüzemeltetési Bizottság
elnöke és Zakar Ágnes képviselõ asszony pedig biztosította a lakókat
arról, hogy a jövõben is szívesen állnak a lakók rendelkezésére.

Megújult Gondozási Központ
A Sztaravodai úton lévõ Gon-
dozási Központ mind esztéti-
kailag, mind infrastrukturáli-
san megújult a gondozottak és
a dolgozók nagy örömére. A
beruházást közel 16 millió
forintból hajtotta végre az
önkormányzat az FSZK-n –
Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlõségéért Közalapítvány
– keresztül finanszírozott 9,2
millió forintnyi támogatásból
és több mint 6 millió forint
önrészbõl. 
Az ünnepélyes átadóra szep-

tember 28-án került sor, ahol beszédet mondott dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, dr. Török Balázs, a Szentendrei Kistérségi Iroda vezetõje,
Perjés Beatrix, az FSZK irodavezetõje és Kecskésné Sipos Andrea, az
intézmény vezetõje. Dr. Dietz Ferenc köszöntõ beszédében elmondta:
„Célunk az, hogy az idõsek otthon érezzék magukat városunkban,
hiszen fontos, értékes tagjai Szentendrének. A településért végzett
munkájukat is szeretnénk megköszönni ezzel az újjászületett épü-
lettel.”
Az átadást szimbolizáló szalag elvágása után az izbégi óvodások
mûsorát tekinthették meg a vendégek, illetve meglepetésként az
Ezüstfény zenekar négy tagja adott ízelítõt repertoárjából Déri tanár úr
vezetésével és Tóthné Veronika táncával.

Az amerikai nagykövetség diplomatája
Szentendrén
Szeptember 22-én dr. Dietz Ferencnél járt az amerikai nagykövetség új
diplomatája, Joseph R. „Jay” Truesdale, hogy tájékozódjon az önkor-
mányzati rendszer mûködésérõl és a kulturális kapcsolatok lehe-
tõségeirõl. 

Határon túli magyarokért
Szeptember 22-én tartott dr. Dietz Ferenc polgármester hagyomány-
teremtõ céllal kerekasztal-beszélgetést a határon túli magyarsággal
kapcsolatot tartó szentendrei civil szervezetekkel. Az esemény célja az
volt, hogy egymás szervezetét és mûködését jobban megismerjék, elõ-
segítve ezzel a kölcsönös együttmûködés lehetõségét. A megbeszélés
során a résztvevõk megállapodtak abban, hogy tájékoztatót készítenek
szervezetük munkájáról, és a Városháza dísztermébe tervezett konfe-
rencia keretében a szentendrei lakosok elõtt is bemutatják tevékeny-
ségüket. Mindemellett a szentendrei iskolák számára határon túli
helyszíneket és szállásokat is javasolnak tanulmányi kirándulások
céljából.
Résztvevõk: Jolanda Willemse Király Lajos KEMCSE Csángó Egyesület,
Benkei Ildikó Vasárnapi Iskola Alapítvány, Császár Csaba Szent
András Általános Iskola, Dani Zsolt Baptista Gyülekezet, Jármy Orso-
lya, Tóth Zoltán Calasanetius Ösztöndíj Alapítvány, Szádeczky-
Kardoss Csilla, Szûcs Balázs Budapesti Egyetemi Lelkészség Ala-
pítvány, Kovalcsik Cirill Ferences Gimnázium, v. Kiss Imre Szent
Korona Szövetség, Kutlán András Kárpátalja Szövetség, Maholányi Pál
Izbégi Baráti Kör, Tõkés József Partiumi Egyetem Alapítvány.

1. Gödöllõ 123
2. Szentendre 122
3. Keszthely 106
4. Siófók 83
5. Budaörs 78
6. Gyula 76
7. Hajdúszoboszló 72
8. Orosháza 69
9. Mosonmagyaróvár 64
10. Esztergom 64
11. Cegléd 62
12. Tata 62

13. Vác 59
14. Baja 57
15. Hajdúböszörmény 56
16. Várpalota 56
17. Pápa 55
18. Szentes 55
19. Makó 51
20. Dombóvár 50
21. Jászberény 49
22. Karcag 49
23. Szigetszentmiklós 49
24. Kiskunfélegyháza 46

25. Dunakeszi 46
26. Békés 46
27. Nagykõrös 45
28. Kazincbarcika 45
29. Vecsés 45
30. Komló 44
31. Gyöngyös 42
32. Gyál 42
33. Ajka 39
34. Ózd 33
35. Törökszentmiklós 32
36. Hatvan 29

Idén már ezüstérem!
Orbán Viktor miniszterelnök szóvivõje, Szijjártó Péter személyesen
gratulált dr. Dietz Ferenc polgármesternek a szentendrei Város-
házán, hogy az általa irányított település elnyerte az egyik legjob-
ban kommunikáló város címét. Szijjártó Péter szerint nagyon jó hír,
hogy már a kutatók is tudják: „arra a kérdésre, hogy Melyik az a
város, ahol jó élni? – egy válasz biztosan adható: Szentendre”. Az
Image Factory és az Observer Budapest Médiafigyelõ immár har-
madik alkalommal vizsgálta a hazai városokat több kategóriában a
városimázs szempontjából. A nagyvárosok versenyében Szentendre
idén már második lett, eggyel elõrébb lépve a 2008-ban elért
helyezésrõl, és egy ponttal lecsúszva az elsõ helyrõl. A kutatások
szerint a városról 2009-ben kifejezetten sok hír jelent meg, ame-
lyeknek döntõ többsége pozitív imázsformáló erõvel bírt. Ezek
alapján Szentendre az elmúlt években fõképp kulturális ren-
dezvényeire támaszkodott, gazdag programkínálatával pedig si-
keresen azt kommunikálta magáról, hogy ez az a város, amelyet
mindenképpen érdemes meglátogatni. Egy új üzenet, és ezzel
együtt egy új imázselem is beépült a település kommunikációjába a
tavalyi évben: Szentendre egy olyan város, ahol élni is jó!

NAGYVÁROSOK TOPLISTÁJA 2009 
(helyezés, város neve, összpontszám)
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Szeptember 23-án, délután ad-
ták át a következõ felújított
óvodát Szentendrén. Már három
ceremónián voltunk túl, a négy
felújított óvodából a Püspök-
majori, a Vasvári és a Szivár-
vány óvodák megújulását né-
hány héttel korábban köszön-
tötte a polgármester.
A Hold utcai óvodát június else-
jén zárták be, hogy elkezdhessék
az uniós pályázaton nyert és a
várostól kapott pénzbõl finan-
szírozott felújítást. Az óvónõk
nekiláttak a dobozolásnak, hi-
szen mire a munkások jöttek, az
utolsó legokockáig ki kellett
üríteni mindent, ami csak az
oviban volt. Sok minden a
pincébe ment, de a játékok zöme
a gyerekek otthonában töltötte a
szünidõt. A fáradságos munka
után aztán mindenki ment a
dolgára, ki a magyar tengerbe,
ki a Vizes nyolcasba, ki pedig a
nappalija hûvösében lógatta a
lábát egész nyáron. Az oviban
csak a munkás, meg a munka-
osztó osztag maradt, Szántosi
Judit óvodavezetõ és Kerek

Györgyné (Györgyi), a Hold fõ-
nök. Õk lesték árgus szemekkel,
hogy minden a terv szerint
halad-e.
De közben folyton jöttek-mentek
a telefonok, a Hold gárda nem
tudott pihenni, amíg valami biz-
tatót nem hallott a fejlemények-
rõl. Aztán augusztus végén már
nem kellett a telefonvégeken
lógni, 16-ára az óvó nénik és
dajka nénik ismét birtokba
vehették a birodalmukat. Min-
denki a saját szemével csodál-
hatta meg a vadiúj óvodát, a
vadiúj tennivalókkal. Kezdõd-
hetett a takarítás, berendezés,
játékok visszadeportálása, polc-
ra pakolászása, meg egyáltalán
minden, amit egy új házba való
költözésnél el lehet képzelni!
Ráadásul ember volt a talpán,
aki elsõre kiismerte magát az új
épületben! A konyhából kettõ
lett (HCCP), a vizesblokk meg
tágasabb (akadálymentesítés),
lett tornaterem, nevelõi szoba az
értekezletekhez, a felújított fû-
tés, világításrendszerrõl, meg a
vizesblokkokról nem is beszél-

ve! Egyszóval nem volt ember
égen, s földön, aki legalább egy-
szer ne nyitott volna vakajtót!
Végül eljött a szeptember elseje.
A nyáron megnõtt holdacskák
csak úgy özönlöttek a rég nem
látott óvó nénik, dadusok, meg
pajtások karjaiba. Nagy volt ám
a csodálkozás! Meg a szájtátás!
Volt, aki azt hitte, még álmodik,
mások meg, hogy eltévedtek. De
hiába dörzsölték a szemüket,
meg léptek be kétszer-három-
szor ugyanazon a kapun, a va-
rázs nem múlt el. A szivárvány
minden színében csillogott-villo-
gott minden! Az új kicsikék meg,
akik voltak szép számmal, hiába
hallgatták a meséket a nagyok-
tól, hogy ez így volt régen, az
meg úgy, rájuk se bagóztak,
csak azt lesték, mikor kaparint-
hatják meg a helikoptert, mikor
ülhetnek az óvó néni ölébe, vagy
mikor fõzhetnek egy jó teát a
babakonyha rezsóján. 
Azóta már három hét is eltelt, de
a Hold utcai oviban újra nagy
lett a sürgés-forgás, készülõdtek
szeptember 23-ára, amikor ven-
dégül látták Homolya Róbertet,
az NFÜ elnökhelyettesét, dr.
Dietz Ferenc polgármestert, Za-
kar Ágnest, a kulturális bizott-
ság elnökét, Hidegkuti Gergelyt,
a Városüzemeltetési Bizottság
elnökét, Pintér Ádámot, a Sport-
munkacsoport tagját, Szántosi
Judit óvodavezetõt és a sok-sok
vendéget a többi óvodából, aki
azért jöttek el, hogy megnézzék
maguknak, hogy igenis van
Szentendrén új a Nap alatt. 

FÜLÖP VADADI ADRIENN

Új Hold a Nap alatt

1000ÉV+

Utak, járdák, hidak
(építés, felújítás)

Önkormányzati költségvetésbõl, 
illetve önkormányzati támogatással

2000
Újjáépítették a Mûvész tér alatti kishi-
dat 

2001
Mókus utca új burkolatot kapott

2002
Kátyúzások
Kis- és nagykockakõvel borított
belvárosi utcák felújítása
Megújult a Szûcs József utca burkolata
Szentlászlói út felújítása
Kõzúzó utca felújítása

2003
Félpályás aszfaltszõnyegezés 
a Sztaravodai úton
Aszfaltozták az Aszú utcát

2004
35 méteres járdát építettek a
Püspökmajoron
Új lépcsõt építettek a Püspökmajoron,
a Harkály utcánál

2005
Felújították a Rózsa, Pomázi, Radnóti,
Vasúti villasor, Szatmári utcák burko-
latát
Utcaburkolat-javítás a belvárosban
Járdaépítés a Harkály utcai lépcsõ
folytatásaként

2006
Aszfaltozták a Pásztor utcát; a Kút és
Kadarka utcák közti szakaszt; új asz-
faltcsík a Vasúti villasoron és az arra
kifutó utcákon

2007
Árvízvédelmi töltés megerõsítése és
kerékpárút (Casino és a Dera-patak
között)

2008
Útfelújítások a belvárosban és az
árvíz sújtotta utcákban (28 db)
Felújították a Pannónia utcai óvoda
elõtti járdát
Új járda a Kálvárián
Átadták a Casino melletti kerékpár-
utat
Felújították a Mária utcai járdát
Kikövezték az autóbusz-végállomáson
a kocsiállásokhoz vezetõ ösvényt
Támfal építése a Jobbágy utcaban
Török Ignác út felújítása
Új járda a Szmolnyica sétányon és 
a Mûvész téren
Rámpa építése a Tüdõgondozónál
Új burkolatot kapott a Vasvári-
lakótelep járdája

2009
Megújult a Pátriárka utca burkolata, 
a Bükkös-parti járdaszakasz (Bajcsy
utca végétõl az óvodáig), a Jókai utcai
járda, a Pannónia utcai járda
Akadálymentes járda a Ferences és 
a Református Gimnázium közötti sza-
kaszon
Felújították a Paprikabíró, a Bogdányi,
a Kovács László, a János, a Jobbágy
és a György utcákat

Szentendre egy évtizede

2000
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Újabb Babautalványok
Szeptember 27-én ismét gyerekhangoktól volt zajos
a Polgármesteri Hivatal, ugyanis kiosztották váro-
sunk újszülött lakóinak a Babautalványokat. 
Dr. Dietz Ferenc elmondta, idén már harmadik éve
osztják ki a 10 000 forint értékû utalványokat,
amelyek átadásával a városvezetés egyrészt felhív-
ja a figyelmet a következõ nemzedék iránti fele-
lõsségre, másrészt erõsíti az itt élõk lokálpatrióta
tudatát.  
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POSTALÁDA

Köszönet Szentendre
Önkormányzatának!

Húsz esztendõ
után a jelenlegi
önkormányza-
tunk megvaló-
sította azt az
1990-ben ígért
beruházást, mi-
szerint Pis-

mányban, a Barackos úton az
autóbusz útvonalát meghosszab-
bítják az út végéig, és ott lesz az
új buszforduló. Az is elhangzott
akkoriban, hogy már a tervrajz is
elkészült, de a folytatásra elfo-
gyott a pénz. Az út szélesítése,
csatornázása és szilárd burkolat-
tal való megépítése sokba kerül.
Ez az ígéret akkor hangzott el,
amikor Pismányban hétvégi telket
vásároltunk.
Az ígéret ígéret maradt. Közel tíz
esztendõ múltán kezdtem érdek-
lõdni az ígéret megvalósulásának
idejérõl. A város felelõs vezetõitõl
meglepõ választ kaptam. Akkor
tudtam meg, hogy a telkesekre
csak ráfizetés van, és terhet jelen-
tünk a számukra. Megjegyzé-
semre, miszerint elég sok telek
van Pismányban, az adók sem
elhanyagolható mértékûek, és az
elmúlt közel tíz esztendõben
egyetlen beruházás sem történt a
telkesek érdekében, akkor miért
vagyunk mi ráfizetés és teher a
városnak, választ nem kaptam.
A jelenlegi önkormányzat elõször
a Cseresznyés utat újította fel,
amely – tapasztalatom szerint –
Szentendre legrosszabb útja volt.
Ezt követõen kezdték el a Ba-
rackos út teljes felújítását a volt
buszfordulótól a Barackos út
végéig. Örömmel tapasztaltuk,
hogy az út mellett járda épült!

Meg kell említenem, hogy a volt
buszforduló mellett az elsõ ját-
szótér is felépült Pismányban. Ez
már a jövõre utal!
Természetesen vannak most is,
akik a hibákat keresik. De hibát
vagy vélt hibát csak ott lehet
keresni, ahol létrehoznak vala-
mit! Ahol nem, ott nincs mit ke-
resni. Húsz évig nem is volt erre
alkalom. Akinek húsz évig nem
volt hangja, az most ne ötleteljen!
Az elmondható, hogy a kapuk
bejáratánál a tulajdonosoknak is
lenne feladatuk. Ha van minõségi
hiba vagy kívánnivaló, az a mun-
kásokat minõsítik és nem a meg-
rendelõt.
A két út felújítása, a játszótér
kialakítása és a busz vonalának
meghosszabbítása sok embernek
okoz nagy örömöt. Ezek valóban
az emberek érdekeit szolgálják.
Értéket jelent Szentendre városá-
nak is, mert növeli  imázsát, jó
hírnevét. A Pismányban lakók és
telkesek is érzik a város gondos-
kodását, és tudjuk, érezzük, ta-
pasztaljuk, hogy adóforintjaink jó
kezekbe kerülnek! Városunk
vezetése bizonyítja, hogy az or-
szág nehéz helyzetében is lehet
jól használni a rendelkezésre álló
pénzt.
Köszönjük!

DOROGI LÁSZLÓ

Orvost mentett 
a tûzoltó!
Szeptember 21., éjjel 2 óra. Sze-
relmes õszi éjjel. A telehold kris-
tálytisztán ragyog. 
Sürgõs hívás a Szarvashegyre. Az
utak állapota errefelé terepjárók-
nak is nagy megpróbáltatást okoz. 
A beteg ellátva, indulnánk vissza
az orvosi ügyeletre. Szûk keresz-
tezésben tolatás. Az útszéli mély
vízmosást gaz és bokor rejti a sö-

tétben. A terepjáró fogoly. Hiába 
a négykerékmeghajtás, a difizár, 
a terepfelezõ és Nagy Pál János, a
kipróbált éjszakai szuperpilóta. 
Mit tegyünk? Bármikor jöhet újabb
sürgõs hívás.
105 a reménysugár az éjszakában.
Telefon a szentendrei tûzoltóknak
– elmondjuk, hol és mi történt. Pár
perc múlva már messzirõl halljuk a
robusztus monstrum mozgását.
Gyors, szakszerû helyzetfelmérés,
néhány határozott mozdulat, és
már nincs is a kocsi a gödörben.
Még igazán meg sem tudjuk kö-
szönni a segítséget, máris mo-
solygósan búcsúznak a tûzlo-
vagok, és robognak tovább.
Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani: Básti Csaba szolgálat-
parancsnoknak, Dombai Dávid
õrmesternek, Hídvégi Csaba fõ-
törzsõrmesternek, Hlatki László
õrmesternek, Holló István fõtörzs-
õrmesternek, Kovács Benedek
õrmesternek... és külön köszönet
Jámbor Ferenc tûzoltó-parancs-
noknak a Szentendrei Tûzoltóság
irányításáért.

DR. NAGY ISTVÁN

fõorvos

Vagyunk

Immár 15 éve szklerózis multi-
plexes emberek egy kicsiny cso-
portja havi rendszerességgel
összejön, hogy tapasztalatot cse-
réljen, és számukra fontos szak-
emberek (neurológus, gyógy-
tornász konduktor stb.) tanácsát
meghallgassa. Várjuk további
érintettek vagy/és családtagjaik,
ismerõseik jelentkezését. Többen
többet tudunk egymásnak se-
gíteni.
Dunakanyar szklerózis multiplex
önsegítõ betegcsoport, Szent-
endre, Dália u. 9/B., Góczán Fe-
rencné. Telefon: (26) 317-143

Felvételi elõkészítõ tanfolyam

A Szentendrei Református Gimnázium
(Áprily tér 5.) középiskolai felvételi

elõkészítõ tanfolyamot hirdet a most 
8. és 4. osztályba járó általános iskolás
tanulóknak magyar és irodalomból 

és matematikából 
október 16-tól szombati napokon

A tanfolyam célja, hogy a diákok
felmérjék tudásukat; elsajátítsák 

a felvételire való önálló felkészülés
módszereit; megismerkedjenek 

a középiskolás követelményekkel; 
próbatesztek megoldásával felkészül-
jenek az elõttük központi, kompeten-

cialapú felvételi vizsgára.

A tanfolyam díja: 14 000 Ft (32 óra)
Tel. (26) 302-595

INGATLANBÉRLET
Szentendre Város Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbevételére: a Szentendre, 1865
hrsz-ú, természetben Bogdányi u.
1. szám alatt található 215 m2

területû ingatlanon álló 115 m2

épület + 36 m2 pince
alapterületû helyiség. 

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati

irodáján vehetõ át. A pályázatokat 
a Polgármesteri Hivatal iktatójába

október 18. 8.30 óráig (Városház
tér 3., I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.
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Ablaktalanul
Írásom a Görög utcai Kovács Margit Múzeum bõvítésének
kapcsán keletkezett

Szentendre azon kevés városok sorába tartozik, amely (emblematikus
városrészeit tekintve) megúszta az idõk viharait. Voltak háborúk és
forradalmak, földrengések és árvizek, társadalmi változások, de a
XVIII. századi épületek nagy része állta a sarat. Sok fajta ember
építette, lakta és lakja ezt a várost. Általában békében, egyetértésben
éltek itt az emberek. Dolgoztak, élték az életüket. Vasárnap templom-
ba jártak, mindenki a magáéba. Aztán a kocsmázás már közös volt.
Egyszerû, többnyire jószándékú emberek voltak, akik mindig tudták,
mit akarnak. Törõdtek egymással, a város dolgaival. Ha építkeztek, azt
is komolyan vették: különösebb végzettség vagy diploma nélkül,
csupán a jó ízlésre és egymásra tekintettel tették a dolgukat. És lásd!
Építettek egy gyönyörû várost, amely egységes, jellegzetes, páratlan. 

Ez az idilli állapot a XX. század közepéig tartott, amíg meg nem jelent
a hivatalos megújító, a hivatali újító szándék. Lassan lecserélték a
faportálokat, beengedték a zártszelvényeket, üvegtáblákat és a vasbe-
ton létesítményeket. Téglával burkolt épületek jelentek meg az óvárosi
részeken. Az építtetõk és tervezõk jó része nekilátott a saját emlék-
mûvek megvalósításának. Háttérbe szorult a régi arculat. Eltünedeztek
ablakok, ablakkeretek és osztott ablaktáblák, melyek Szentendre
építészetére annyira jellemzõek. Vakolt, festett falak helyett kõburko-
latú és natúr téglafalak következtek. Az emberek jó része azt mondta:
„majd megszokjuk”. De a sorozatos hibákat nem lehetett (lehet) meg-
szokni. Már-már azt gondolhatnánk, hogy szándékos városkép-
rombolás történt (történik) modernizálás címszó alatt. Hallottunk már
ilyesmirõl.
Az építész alkotói fantáziája egy barokk kisváros esetében nem írhatja
fölül a környezet diktálta adottságokat. Normális esetben a kör-
nyezetbõl kell kiindulni. Az inspirál, de korlátokat is kell hogy állítson.
Senki nem akar már barokk házakat építeni, de az új beépítésnek
maradék nélkül szervülnie kell a környezetével. Az így kialakuló város-
kép továbbra is érdekes marad az itt élõ és az idelátogató emberek
számára, és garantálja a város jó hírnevének a továbbélését. Senki nem
vonja kétségbe egy múzeumbõvítés fontosságát, szükségességét. 
Elgondolkodtató azonban, mi módon juthatott el a kivitelezés fázisába
egy ennyire tájidegen utcai homlokzat ötlete. Hol volt közben a hagyo-
mánytisztelet, a városvédõ szervezetek, mûemlékvédelem, mûvészeti
tanács stb.?
Hogyan néz ki egy szentendrei homlokzat ablak nélkül? Ablak nélkül,
ami – mint tudjuk – csak egy lyuk a falban… Egy lyuk, amin a vilá-
gosság közlekedik. 

PISTYUR IMRE

Tisztelt Szentendreiek!

Pistyur Imre szenvedélyes hangú levelét olvasva elgondolkodom a múlt
és a jövõ összefüggésein, az összetartozás és az együttgondolkodás
menetén napjainkban. Számomra is gyönyörû az az egységesen gon-
dolkodó korszak, a 18-19 században, amikor az utca emberének, az
építõknek egymáshoz hasonló házak tetszettek. És magam is azt gon-
dolom, hogy gyönyörû épületszövet maradt ránk. Tevékenységemmel,
és azt hiszem, az egész önkormányzat tevékenységével ezt a közös cse-
lekvést szeretnénk megvalósítani. A 2007-ben indult szentendrei „Civil
Örökbefogadási Program”, a 2009-ben létrehozott Városképi, valamint
Egyházi, Mûemléki Beruházási Alap, a 2010 májusában megtartott
Nemzetközi Örökségvédelmi Konferencia, és a kidolgozás alatt álló
helyi értékleltár összeállításának szándéka mind arra irányul, hogy
felmérjük, közösen meghatározzuk és óvjuk örökségünket. 
2010-ben bonyolultabb a világ, egy épület a tervezéstõl az engedé-
lyezésen át rengeteg lépcsõn megy át, minden embernek és minden
szakmabelinek mást és mást jelent a ház. Természetesen itt Szent-
endrén nem lehet szabadon gondolkodni, az épített környezet
megõrzése nagy felelõsséget ró mindenkire. A „helyteremtés” ugyan-
akkor minden építész kötelessége, olyan mély, kulturális gyökerû
alkotó folyamat, amely vizsgálja nemcsak a közvetlen környezet épí-
tészeti adottságait, hanem ennél tovább megy. Alkotók ez esetben is
így jártak, egy feszes szituációba kellett tervezniük, de nem tekinthet-
tek el a „kerámia” szellemiségétõl, és attól sem, hogy Szentendre
többek között kortárs képzõmûvészetérõl is nevezetes. Ezért alakult ki
így a ház, és szerintem érdemes megvárni, míg kész lesz. Egy szemé-
lyes véleménnyel fejezem be: Szentendrén, a festményeken ábrázolva
nagyon sok homlokzatot lehet látni, hol csak kis kerek ablakokkal, hol
csak egy ajtóval, és ettõl érdekes, mindig új képet mutat a város.

ALFÖLDINÉ PETÉNYI ZSUZSANNA

fõépítész

2000-2010 tervezés/engedélyezés

Az épület tervezésére 2000-ben kapott felkérést az Ybl-díjas
szentendrei tervezõ, Kocsis József építész a múzeum tulajdonosa, a
bõvítés építtetõje, Pest Megye Önkormányzatától (az épület használója
– s egyben a tervezés, kivitelezés részbeni gazdája – a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága).

2002-re elkészült terv: a megszûnõ olajtartály helyére vizesblokk,
átmenõ – az utca és a belsõ múzeumi udvar felé is szolgáló – kis
presszó, valamint az emeleten vendégapartmanok kialakítását tartal-
mazta a jelenlegi szinte teljesen azonos építészeti koncepcióval
(kerámiaelemes homlokzattal, közte szentendrei képzõmûvészek egye-
di alkotásaival), a tervet a KÖH tervtanácsa támogatta.

2005-ben a terv bekerült az önkormányzati Tervtanács elé, amely
támogatta a koncepciót, és továbbtervezésre javasolta az épületet. A
Kovács Margit Múzeum épülete védett mûemlék, ezért az építést
engedélyezõ hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH).  

2008-ban az uniós támogatás elnyerése érdekében szükségessé vált
a belsõ funkció módosítása, akadálymentes kialakítás, az emeleti
szintre oktatóterem került.

2009-ben a módosított terveket a KÖH tervtanácsa véleményezte,
támogatta és engedélyezte.

2010-ben megkezdõdött az építkezés.
Szeptemberben többen keresték meg a Polgármester urat észre-

vételeikkel, aggodalmukkal, ezért szeptember 10-ére megbeszélést
kezdeményeztünk számukra a tervezõk, az egyes homlokzati kerámia-
elemek elkészítésére felkért díjazott (Munkácsy-díjas, érdemes, illetve
kiváló mûvészek) szentendrei képzõmûvészek, a megbízót képviselõ
Pest Megyei Múzeumigazgatóság és az engedélyezõ Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal képviselõi részvételével. Az idõpontról a Tervtanács
és a Mûvészeti Tanács tagjait is értesítettük. Végül egyedül Pistyur
Imre jött el a beszélgetésre.
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Rossz irányt vett 
dr. Filó András
Olvasom a lap legutóbbi számában a négy pol-
gármesterjelölt egy-egy oldal terjedelmû prog-
ram-interjúját, ami természetes dolog így
választások elõtt. Mindegyikbõl megtudjuk,
hogy mik voltak az eddigi hibák és milyen
ragyogó, szivárványos jövõ áll elõttünk, ha
pont rá szavazunk. Egy anyag, dr. Filó András
Rossz irányt vett a város címû interjúja azon-
ban egy dologban markánsan eltér a többi
háromtól.
Interjúja egy teljes oldalon négy hasáb. Ebbõl
egy egész hasábon keresztül(!) az SZDSZ és a
liberalizmus átkos hatását ecseteli, attól félti
a várost. Ha nem olvasott volna újságot, itt
elmondom dr. F. A.-nak, hogy az SZDSZ
sajnos sikeresen lenullázta magát, olyannyi-
ra, hogy már jelöltet sem állított az önkor-
mányzati választásokon Szentendrén, sõt,
országosan is csak egyet, Sopronban. Viszont
a liberális elvek zöme, úgymint az állam és
egyház különválasztása, az egyének polgári
egyenjogúsága, a vállalkozás, a gyülekezés, a
szólás szabadsága – nos, ezek az elvek szeren-
csére mára többé-kevésbé minden demokra-
tikus párt alapelveibe beépültek. 
Szeretném még felvilágosítani dr. F. A.-t, de
leginkább a T. Olvasót, hogy az LMP egyálta-

lán nem „édes gyermeke” az SZDSZ-nek, sõt,
sok tekintetben szembe megy a liberális
elvekkel (saját magukat nem is liberálisnak,
hanem alapvetõen zöldnek határozzák meg),
és olyan nagyon erõs nem lehet Szentendrén
(mint ahogy dr. F. A. mondja), mert õk sem
jutottak el még a jelöltállításig sem. 
Végül pedig ez volt az egyetlen interjú, amely-
ben a polgármesterjelölt név szerint foglalko-
zott valakinek a tevékenységével – nevezete-
sen az enyémmel. Azt veti a szememre, hogy
mint fõcenzortól, tõlem függött a Turul fesz-
tivál megrendezésének az engedélyezése. Nos,
a T. Olvasó tájékoztatására elmondom, hogy
emlékezetem szerint 2007-ben tervezték
Szentendrén  az elsõ Turul fesztivált. Mivel a
hír hallatán erõteljes, spontán civil kezde-
ményezés indult azért, hogy a város ne járul-
jon hozzá a közterületen (nevezetesen a Pos-
tás-strandon) történõ megrendezéshez, a pol-
gármester kikérte az önkormányzati frakciók
véleményét. (Hozzáteszem, hogy ha magán-
területen rendezték volna meg, abba az önkor-
mányzatnak nem lehetett volna semmiféle
beleszólása, mint ahogy ez történt, amikor a
Gárda a Sztaravodai úton masírozott.) Ezen a
megbeszélésen én valóban ott voltam, a mel-
lettem lévõ széken dr. F. A. ült. Vettem ma-
gamnak a fáradságot, és a megbeszélés elõtt
több, a rendezvényen részt venni tervezett
együttes számát, a szövegeket végighallgat-
tam az internetrõl. Az volt a – valóban libe-

rális – álláspontom, hogy a.) nem indulhatunk
ki abból a prekoncepcióból, hogy a rendezvény
törvénysértõ lesz; viszont ha törvénysértés
történik a rendezvényen, az hatósági ügy, b.)
ha a képviselõ-testület most politikai ellen-
szenv alapján nem engedélyez egy rendez-
vényt, akkor máskor egy másik testület
ugyanilyen alapon megtagadhatja bármely
más párt, szervezet rendezvényéhez a hoz-
zájárulást, és ez nem lenne kívánatos folya-
mat. Ezért javasoltam a rendezvényhez a hoz-
zájárulás megadását. Mindezt akkor inter-
netes fórumokon is megírtam, amiért aztán
kaptam hideget-meleget, éspedig nem jobb
oldalról. Azóta az évenkénti Turul fesztivál
nem került a testület elé, hanem a hivatal jár
el a területhasználati engedély kérdésében.
Tehát tényszerûen nem igaz, hogy 2010-ben is
tõlem függött volna. 
Dr. F. A. szerint „az 50-es években nem volt
olyan cenzúra, mint ezen idõszak alatt”. Ja-
vaslom dr. F. A.-nak, aki ha az 50-es évekre
nem is, de a 60-as, 70-es évekre már jól emlé-
kezhet, hogy járjon könyvtárba, tanulmányoz-
za az 50-es éveket, kísérje figyelemmel a mai
Kuba és Észak-Korea sajtószabadságát és
emberjogi helyzetét, és utána gondolja át, hogy
biztosan helyesen látta-e a dolgokat. Kívánom
neki, hogy soha ne legyen dolga rosszabb „cen-
zor”-ral, mint én voltam; de nem kívánom
senkinek, hogy valaha is dr. Filó András legyen
cenzor Szentendrén.                               SZEGÕ

Tájékoztató személyi
okmányok átvételének
lehetõségérõl

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy
az okmányirodai átvétellel kért állandó
személyazonosító igazolvány, útlevél
vagy kártya típusú vezetõi engedély,
illetve lakcímkártya átvételére a hétköz-
napi ügyfélfogadási idõn túl az önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek
választására tekintettel október 2-án,
szombaton 8 és 16 óra között is lehe-
tõségük lesz a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájában. 

DR. MOLNÁR ILDIKÓ címzetes fõjegyzõ

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választására október 3-án
kerül sor. A választással kapcsolatban
szeretném felhívni néhány tudnivalóra a
figyelmüket!
1. A lakosságszám emelkedése miatt, a
jogszabályban foglaltak biztosítása ér-
dekében a választókerületek a korábbi
választásoktól eltérõen jelentõs változ-
tatásokkal kerültek kialakításra. Ezért a
választás napi kellemetlenségek elkerü-
lése érdekében kiemelten fontos alapo-
san tájékozódnia arról, hogy lakcíme
melyik szavazókör területén található,
és ne megszokásból induljon el szavazni.
A szavazókör címét, ahol szavazatát
leadhatja, megtalálja az értesítõn. 
2. A választáson való részvétel feltétele

a személyazonosságot és a lakcímet
igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és
a lakcímét a következõ érvényes igazol-
ványok bemutatásával tudja igazolni:
• lakcímet tartalmazó érvényes „régi
típusú” személyazonosító igazolvánnyal
vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes személyazonosító igazolvánnyal,
vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és
2001. január 1-jét követõen kiállított
kártya formátumú érvényes vezetõi en-
gedéllyel.
Lejárt érvényességû okmányokkal ren-
delkezõk nem szavazhatnak, ezért kér-
jük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
választáson történõ részvételük érdeké-
ben ellenõrizzék okmányaik érvényessé-
gét, és idõben gondoskodjanak az ér-
vényes dokumentumok beszerzésérõl. 
Folyamatban lévõ személyigazolvány
csere esetén az Okmányirodától kapott
adatlap nem fogadható el a személya-
zonosság igazolására a szavazás nap-
ján. Ezért felhívjuk a Tisztelt Választó-
polgárok figyelmét, hogy amennyiben
nem rendelkezik érvényes útlevéllel,
vagy 2001. január 1-jét követõen kiállí-
tott kártya formátumú érvényes vezetõi
engedéllyel, akkor csak abban az eset-
ben szavazhat, ha okmánya cseréjekor
ideiglenes személyigazolványt kér az
Okmányirodától.

3. Ha Ön lakóhelyén kívül bejelentett
tartózkodási hellyel is rendelkezik,
választójogát vagy a lakóhelyén, vagy –
igazolással – bejelentett tartózkodási
helyén gyakorolhatja. Csak abban az
esetben szavazhat a tartózkodási he-
lyén, ha azt 2010. június 16-át megelõ-
zõen létesítette és a szavazás napján is
érvényes az adott tartózkodási helyre
történõ bejegyzése.
Igazolást személyesen vagy meghatal-
mazottja útján 2010. október 1-jén
16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetõjétõl (azaz a
település jegyzõjétõl). Ha meghatalma-
zott útján nyújtja be kérelmét, a meg-
hatalmazást is csatolni kell. 
Amennyiben ajánlott levélben kéri az
igazolást, akkor a kérelemnek szeptem-
ber 28-ig meg kell érkeznie a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követõen nincs le-
hetõsége arra, hogy meggondolja ma-
gát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben szavazzon!
4. Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiség-
ben, kérheti, hogy a szavazatszámláló
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.szent-

endre.hu honlapon az „Önkormányzati
választási 2010.” menü alatt található.
Aki igazolással rendelkezik és mozgó-
urnával szeretne szavazni, akkor moz-
góurna iránti igényét a szavazás napja
elõtt a helyi választási irodától, a szava-
zás napján a tartózkodási helye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
A választással kapcsolatos bármely
kérdésben a 26/503-397-es telefonszá-
mon érhetik el Szentendre Helyi Vá-
lasztási Iroda (HVI) Névjegyzéki Cso-
portját, illetve a Helyi Választási Iroda
tagjai közül az alábbi személyekhez for-
dulhatnak: 
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje 
(címzetes fõjegyzõ) 
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-365 
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentend-
re.hu
Szûcs Imréné HVI vezetõ általános
helyettese (Önkormányzati és Szerve-
zési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-348
dr. Kammerer Judit Szavazatszám-
láló Bizottságok tagjaival kapcsolatos
ügyekben (Önkormányzati és Szerve-
zési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-352

DR. MOLNÁR ILDIKÓ HVI vezetõje

Választás: október 3. vasárnap 6–19 óráig

Helyreigazítás
Elõzõ számunk 2. oldalán közölt lakossági
fórumokról szóló felhívásunkban nem jelöl-
tük, hogy politikai hirdetésrõl van szó, ezért
olvasóinktól elnézést kérünk. A Szerk.
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BOKOR TAMÁS

Sokféle meghatározás forog
közszájon a turisztikai desztiná-
ciós menedzsmentrõl, de a szak-
mán kívüliek számára egyik sem
igazán érthetõ. Mit jelent ez a
fogalom a hétköznapokban?
A TDM ugyanúgy turisztikával
foglalkozik, mint a Tourinform
Iroda, viszont annyival több nála,
hogy míg a Tourinform jobbára
információátadóként mûködik, a
TDM ezenfelül városmarketinggel
kapcsolatos feladatokat is ellát,
értékesíti a várost. Röviden: a TDM
célja, hogy a fogadótérségben fenn-
tartható és versenyképes turizmus-
rendszert alakítson ki és mûköd-
tessen. Alulról építkezik, a partner-
séget helyezi középpontba, az anya-
gi források bevonása mellett kom-
petens szereplõket gyûjt, és pro-
fesszionális fejlesztést végez. Az
önkormányzatok, a vállalkozások
és egyéb, az idegenforgalomhoz
kapcsolódó szervezetek révén köz-
pénzekbõl és magánforrásokból
tartja fenn magát.

Szentendre még tavaly ha-
tározta el, hogy létrehozza a
saját TDM-szervezetét, és év
végére sikerült is tetõ alá hozni a
tervet Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. néven. Hogyan jött
az ötlet?
A város turisztikai fejlesztése lét-
kérdés, még akkor is, ha Szentendre
a fõváros és a Balaton után a har-
madik leglátogatottabb turisztikai
desztináció Magyarországon. Ha-
zánkban már több helyen – például
Balatonfüreden, Orfûn és Salgótar-
jánban – hoztak létre szép sikerrel
TDM-szervezeteket. Nálunk megin-
dult az együttmûködés a kistérségi
irodával, hogy egymást erõsítsük.
Célunk, hogy a szervezetbe minél
több helyi és környékbeli vál-
lalkozót vonjunk be. Van realitása
annak, hogy a vállalkozók belás-
sák, együtt többre juthatunk a ven-
dégek megnyerésében, mint külön-
külön. „Fogjunk össze, együtt kön-
nyebb” – épp ez volt a vállalko-
zókkal és a lakossággal folytatott
szeptember 15-i fórum szlogenje is.
Kölcsönös az elõny, mert ha
Szentendrét együtt, klaszterként
mûködve meg tudjuk hirdetni olyan
felületeken, ahová a vállalkozások
egyedül nem jutnának be, mert
drága a hirdetés, vagy mert nincs
megfelelõ kapcsolatrendszerük,

akkor hatékonyabb lehet a város-
marketing tevékenység.

Hogyan került ön a szervezet
élére, mint ügyvezetõ?
Az önkormányzat pályázatot írt ki a
posztra, amelyet megnyertem. 2000
óta élek a családommal Szent-
endrén. Vendéglátóipari fõiskolát
végeztem idegenforgalmi és szállo-
da szakon, majd jogi szakokleveles
közgazdász képzettséget szereztem.
Fõként a szállodaiparban dolgoz-
tam, 2003 óta vezetõként tevékeny-
kedem. Jelenleg a dobogókõi Walden
Hotel igazgatója és az üzemeltetõ
cég egyik tulajdonosa vagyok. Már
két-három évvel ezelõtt is részt vet-
tem helyi idegenforgalmi fórumo-
kon tanácsadóként, véleményezõ-
ként, így közeli ismerõs számomra a
szentendrei turizmus.

Ha ismerõs, bizonyára szólna
néhány szót a problémáiról.
Szentendrét el kell adni. Jelenleg
fõként az jön ide, akit idehoznak,
vagy aki szerencsésen rátalál a
városra. Ezenfelül nemcsak a helyet
magát, hanem az általa kínált prog-
ramokat is értékesíteni kell. A szak-
mában igazi turistának azt nevezik,
aki legalább egy éjszakát a deszti-
nációban tölt, az átutazó pedig az,
aki csak érinti a várost. Szentendre
idegenforgalma passzív – vagyis
leginkább az átutazó turizmus jel-
lemzõ rá –, de ezen nehéz változtat-
ni, hiszen a város beépül egy du-
nakanyari kirándulásba, mint köz-
bülsõ célállomás. Emiatt az idegen-
forgalmi adóból származó bevétel is
csekély.

Megoldást jelenthetne erre a
szállodaépítés.
Igen, ha elõ tud rukkolni valami
plusz attrakcióval is a leendõ szál-
ló. Ugyanis elsõsorban nem a kör-
nyéken elérhetõ vendégágyak szá-
ma a sarkolatos kérdés – Visegrád
1500 szobás szállodakapacitással

rendelkezik, és az óbudai Hajó-
gyári-szigeten újra elõvették a mon-
umentális szállodaépítési terveket –
hanem inkább az egyediség iránt
van nagy piaci igény.

Mi lehet akkor a kitörési pont?
Van egy könyv, a címe: Erõsítsd
meg erõsségeidet most! Ha sikerre
vágyom, és tudok kosárlabdázni, de
röplabdázni nem, akkor nincs ér-
telme elkezdenem röplabdázni ta-
nulni. Sokkal többre mehetek, ha a
kosárlabdára erõsítek rá még job-
ban. A jelenlegi turisztikai trendet
megfordítani nagyon nehéz. De
igényes programokkal az átutazó
turisták három-négyórás átmeneti
tartózkodását jelentõsen meg le-
hetne növelni, mindez pedig a be-
vételekre is kihatna. Ha a kútfúrás
sikerrel jár, akkor egy helyi termál-
vizes fürdõ és egy arra épített szál-
loda konferencia-központtal, nagy
lehetõséget jelentene az itt lakók, a
kisvállalkozók és a turisták szem-
pontjából. Szentendre minõségi
megítélése nõne, és az sem elha-
nyagolható szempont, hogy például
Visegrádnak évi 200 millió forint
önkormányzati bevétele van a szál-
lodából.

Szentendre pályázati támo-
gatás nélkül is belevágott a TDM-
alapításba, amelynek 50%-ban õ,
50%-ban pedig helyi vállalkozá-
sok a tulajdonosai. Mik a lehet-
séges kifutások?
A város nem akart sikeres pályá-
zatra várni, hanem elkezdett dol-
gozni az ügyön, mert úgy döntöt-
tek, addig is finanszírozzák, amíg
nem nyernek rá további forrásokat.
Idén hétmillió forintot különített el
az önkormányzat e célra, azonban
vállalta azt is, hogy a következõ
években mindenképpen tovább tá-
mogatja a szervezetet. Amennyiben
nyer a pályázat, amelyet most bead-
tak, további 40 millió forint áll
majd rendelkezésre. Közben termé-
szetesen folyik a vállalkozók ke-
resése. Az a célunk, hogy ne rögtön
kérjünk tõlük, hanem egy évig
adjunk: megmutatjuk a terveinket,
elképzeléseinket, majd amikor már
jól mûködõ rendszert látnak, csat-
lakozhatnak, és a tagdíjfizetés ré-
vén hozzájárulhatnak a TDM
mûködtetéséhez.

Milyen konkrét fejlesztési el-
képzeléseik vannak?
Egy dolog már egészen biztos:
október 1-jén a TDM átveszi 

a Szentendrei Kulturális Kft.-tõl a
Tourinform Iroda mûködtetését. A
pénz egy része információs esz-
közökre megy el: számítógéppark
kialakítására, az iroda felszere-
lésére, de többek között érintõ-
képernyõs információs rendszert is
tervezünk, megújítjuk a tájékoz-
tatótábla-rendszert, és saját web-
lapot nyitunk. Kérdéses, hogy
utána mennyibõl lehet mûködtetni
a TDM-et. A szervezet késõbb lé-
nyegében annyiból gazdálkodhat,
amennyit a vállalkozók beletesz-
nek. A Fertõ-tó környékén például
komoly összegek gyûlnek össze így.

Szeptember 15-én bemutatkoz-
tak a vállalkozóknak a Város-
házán, egy fórum keretében.
Milyen eredménnyel zárult a
találkozó?
Az volt a célunk, hogy bemutatkoz-
zunk a vállalkozóknak és a la-
kosságnak: a jelenlegi helyzetrõl és
a jövõbeni tervekrõl tájékoztattuk
az érdeklõdõket. Akik eljöttek,
nagyon aktívak voltak, örömteli
volt, hogy késõ estébe nyúlt a
beszélgetés. Rengeteg jó ötlet és
javaslat hangzott el, amelyeket
beépítünk az elképzeléseink közé.
Ilyen például a városban lévõ
múzeumok intenzívebb bevonása a
város vérkeringésébe, vagy az, hogy
legyenek minõsített üzletek, ame-
lyek e kitüntetõ címet viselhetik, így
hirdetve a minõségüket. Nehéz kér-
dések is szóba kerültek, mint pél-
dául a „giccsadó”, amelynek nyil-
ván valamilyen, a gyakorlatban is
mûködõ formát kell találni. Fontos
kérdés az is, hogy milyen prog-
ramokkal lehetne az elõ- és az
utószezont, valamint a téli szezont
felpezsdíteni. Arra törekszünk,
hogy ezentúl havi rendszerességgel
hívjunk össze részfórumokat a szál-
lásadóknak, a vendéglátóegységek
vezetõinek és másféle vállalkozók-
nak, illetve szeretnénk az utazási
irodák képviselõit is összehívni. A
vállalkozók persze borzasztóan
szkeptikusak minden alakuló szer-
vezettel, kezdeményezéssel kapcso-
latban, ezért is volt számukra szim-
patikus, hogy elõször csak tájékoz-
tatjuk õket, és sok idõt kapnak a
gondolkodásra és a csatlakozásra.
Ha sikerül összekapcsolni a tervein-
ket a folyamatban lévõ fejleszté-
sekkel, például a belváros-rehabi-
litációval, az nagy sikerre jogosít-
hat és sokat segíthet Szentend-
rének. A TDM nem egy lehetõség
jelenleg a magyarországi turizmus-
ban és idegenforgalomban, hanem
maga a lehetõség.

A TDM-rõl, mûködésérõl 
és hátterérõl további információk

kérhetõk a
tdmszentendre@gmail.com 

e-mail címen.

TDM: az egyetlen lehetõség
2009. december közepe óta mûködik a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., amely a vá-
rosnak és környékének turisztikai fellendítését tûzte ki célul. Az ügyvezetõvel, Panyi Zsolttal
beszélgettünk az elsõ „élesben” zajlott bemutatkozó fórum után.
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Összetartás,
2010
Harmadik alkalommal rendezte
meg éves összejövetelét a Vasár-
napi Iskola Alapítvány a szent-
endrei Skanzenban az
önkormányzat és a Szabadtéri
Múzeum támogatásával.
Az ország különbözõ részeirõl ér-
kezõ pedagógusok a határon túli
településeket járják, hogy segítse-
nek a szórványban élõknek ma-
gyarságuk megõrzésében. A havi
egy alkalommal történõ utazás
nemcsak a magyar nyelv és iro-
dalom, a történelem valamint a
magyar mese-, mondavilág ele-
meivel ismerteti meg a gyerme-
keket, de lehetõséget teremt kap-
csolat építésére a külhoni magyar
közösségekkel.
A támogató önkormányzat nevé-
be Zakar Ágnes, a Kulturális Bi-
zottság elnöke köszöntötte az
egybegyûlteket, hangsúlyozva
munkájuk fontosságát. Cseri Mik-
lós, a skanzen fõigazgatója már a
jövõre gondolt. Reméli, hogy az
erdélyi tájegység majdani átadá-
sán vasárnapi iskolás gyermekek
is részt tudnak majd venni. Ked-
ves színfoltja volt az összejövetel-
nek Bajtai Erzsébet megtisztelõ
jelenléte, aki a bukaresti magyar
nagykövet feleségeként legfon-
tosabb feladatának a magyar

kultúra, a magyarság védelmét
tekinti.
Vetési László, az Erdélyi reformá-
tus Egyház szórványügyi biztosá-
nak elõadásában mindannyiunk
ajkára mosolyt csalt annak a ma-
gyarságát megõrzõ idõs asszony-
nak a példája, aki nem engedte
fiainak, hogy nem magyar leányt
feleségül vegyenek. „A szerelem
az oltárig tart, onnan kezdõdik a
faj” – mondogatta nekik. Unokái
ma is magyarul beszélnek!
A kollégák beszámoltak a nyári
táborok eredményeirõl. Különö-
sen jól sikerült a Békéscsaba kör-
nyékén rendezett lovastábor, aho-
vá Gyantáról érkezett tíz kisgyer-
mek – többségük elõször járt a
falu határán túl –, és amely szin-
tén a szentendrei önkormányzat
támogatásával valósulhatott
meg. Köszönet érte!

Mivel az elõttünk álló tanév a
táncház jegyében telik, ezzel kí-
vánjuk a gyermekek után a fiata-
lokat és szüleiket is bevonni
közösségünkbe, népdal- és nép-
tánctanulás is szerepelt a prog-
ramban. Fõleg a fiatalokat sze-
retnénk szabadtéri játékokkal is
megnyerni, ezt szolgálta Kertész
József hangulatos bemutatója és
kézmûves foglalkozása.
Szinte keretbe foglalta össze-
jövetelünket Papp Kornélia, õ vár-
ta az érkezõket langallósütéssel,
és õ búcsúztatta a távozókat saját
készítésû zokni-libákkal – már 
a Márton-napra gondolva.
Köszönet a résztvevõknek nem-
csak megjelenésükért, de a szór-
vány magyarságért végzett egész
éves munkájukért illetve figyel-
mükért.                    BENKEI ILDIKÓ

A Vasárnapi Iskola alapítója

Könyvek, kiadványok
2000-2010
Az olvasók bõvebb és hitelesebb
tájékoztatása  érdekében lapunk elõzõ
heti, 34. számában közreadott könyv-
felsorolást a Szentendre egy évtizede
rovatban az alábbiakkal pontosítom 
és egészítem ki. (Máté György)

2000
Szentendrei Arcképcsarnok I.
Kortársaink

2001
Novotny Tihamér: Aknay János 
Máté György: Dumtsa Jenõ emlékezete

2002
Lugosi Lugo László: Szentendre 
fotóalbum. Szöveg: Bán András, 
Máté György, Sánta Antal, Tóth Antal,
Török Katalin.

2003
Tóth Antal: Asszonyi
Kertész Péter: Kis ékszerdoboz

2004
Aknay János: Angyalos könyv

2005
A Móricz Zsigmond Gimnázium
évkönyve
Dvidov, Dinko: A szentendrei szerb 
templomok

2006
Szentendrei Arcképcsarnok II. Elõdeink
Pethõ Zsoltné Németh Erika:
Szentendre iskolái
Uhl Gabriella: Deim Pál

2007
Máté György: 1956 Szentendrén
Gaján Éva: Egy  nap Szentendrén
Tóth Antal: A Szentendrei Régi
Mûvésztelep

2009
Bokor Tamás–Pethõné Német Erika
Szentendre sajtótörténete
Kertész Péter: Cipõtalpbetét – Tórából

2010
Novotny Tihamér: Aknay János

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

Titokzatos alagutak…
A Pilis-hegység legmagasabb és névadó csúcsa is
egyben a 757 méter magas Pilis-tetõ. A hatalmas,
meredek oldalakkal határolt mészkõhegy északnyu-
gati oldalában bújik meg a függõleges szikla-
falakkal, magasba törõ sziklabordákkal tagolt Csévi-
szirtek. A közeli Klastrompuszta kicsiny település,
mely középkori településnyomokat is rejt. Az
ötvenes években az itt feltárt kolostorromok alapján
részben idehelyezhetõ Özséb, esztergomi kanonok
által alapított pálos rend egyik, nem központi
kolostora. Hogy miért nem foglalhatunk állást
egyértelmûen a keresett pilisi fõtemplom mellett,
arra az egykori pálos feljegyzésekben találjuk meg a
választ… 
Ez a kolostor csak részben lett régészetileg feltárva:
a templomromok igen, de a romok mögötti alagút
viszont egyáltalán nem. Itt egy húsz méter hosszú,
három méter széles, szépen ívelt, kitéglázott folyosó
tart a hegybe, majd hatalmas földsuvadás zárja le a
végét. 
A közelben található a pálos oklevelekbõl ismert
„hármas-barlang” is, a Csévi-szirtek mészkõ szik-
lafalai is, amelyek az õskor óta folyamatosan ismert
és lakott Legény-, Leány- és Bivak-barlangokat rejti.
Ezt a régészeti ásatások leletei bizonyítják. Az

egykori remeték, akikbõl késõbb pálos rendi szer-
zetesek lettek, a leírások alapján ezekben a barlan-
gokban éltek, és késõbb a pálos atyák is itt végezték
a beavatási szertartásaikat. A néphagyomány arról
beszél, hogy a hegyek alatt ezeket a kolostorokat
alagutak kötötték össze. Ennek ékes bizonyítéka az
a Pilisszántón talált, részben már kiépített alagút-
szakasz, amely kísértetiesen hasonlít a Klastrom-
pusztán található alagútéhoz, mintha valóban egy-
betartozó, egyelõre két külön alagútszakasz lenne.
Ha ezek az alagutak valamikor együvé tartoztak,
akkor a Pilis-hegyet körülölelték ezek a mestersége-
sen létrehozott járatok, hiszen Pilisszántó, Klast-
rompuszta, Pilisszentkereszt és Pilisszentlélek köze-
lében egy-egy pálos kolostorromot ismerünk. A
Pilisben az összes kolostort eszerint így találjuk:
egységet, teljességet alkotva. 
Valójában sajnos a pálosokról nem sokat tudunk, de
amit megõrzött számunkra az idõ, az talán elég
ahhoz, hogy tisztán láthassuk a múltunkat. 

Október 6-án, szerdán 18 órakor a Dunaparti
Mûvelõdési Házban errõl és még sok egyéb másról
is lesz szó elõadásomon, melyre minden érdeklõdõt

szeretettel várok. 

BENYÁK ATTILA
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ALKOTÓ GYERMEKMÛHELY ÉS KULTURÁLIS ISKOLAEGYESÜLET
„AGY TANODA” MAGYAR-ANGOL KÉT  TANÍTÁSI NYELVÛ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: H 2000 Szentendre, Jókai u. 3.
Telefon: (+36) 26/311-387

Színes programlehetõségek az AGYTANODÁBAN

A 2010/2011-es tanévben olyan programokat kínálunk a külsõs érdeklõdõknek is,
ahol az óvodásoktól a felnõtt érdeklõdõkig mindenki találhat magának valami érdeke-
set, izgalmasat, hasznosat.

1. SULICSALOGATÓ nevû programunkat péntekenként az ovisoknak  szervezzük,
ahol egy tanító néni (Rigó Erika néni) és egy anyanyelvi angol tanár bácsi (Jonathan)
az iskolás élettel ismerteti meg a nagycsoportos óvodásokat sok-sok játékkal,
meglepetéssel.

2. „ANGOLRA HANGOLÓ” lesz kedden és csütörtökön szintén ovisoknak egy
angolt játékosan tanító óvó- és tanító néni (Tünde néni). vezetésével.

3. ÖNISMERETI TRÉNING GYEREKEKNEK 6-12 éveseknek (dr. Vidovszky
Gábor módszereivel), a tréning segítségével helyes énkép, hatékony kommunikáció,
viselkedéskultúra alakul ki a gyermekekben. Képzett tréner tanító néni vezeti, Kléri
Anita néni. 

4. SAKK szakkör indul bármely érdeklõdõ korosztály számára szerdánként, egykori
területi bajnok irányításával.

5. KÉZMÛVES-, KERÁMIA MÛHELYTITKOK mûvésztanár (Bubcsó Klára)
tanárnõ vezetésével csütörtökönként. Az elkészített alkotásokat kiégetjük saját
kemencénkben.

6. A TÛZZOMÁNC SZÉPSÉGE szakkörünk szerdánként lesz, Szántó Judit
vezetésével.

7. FELNÕTT ANGOL TANFOLYAM anyanyelvi tanárok vezetésével. Kezdõ és
haladó hétfõn és szerdán reggelente.

Minden kedves érdeklõdõt szívesen látunk. 
Bõvebb felvilágosítást a 06-26-311387-es telefonon Kissné Kapocsi Tímea 

igazgatónál kérhetnek, vagy honlapunkon böngészhetnek: www.agytanoda.hu

Az érzéki tér
„Az építészet nem csak abból áll,
amit látunk. Az építészeti teret
nem csak az formálja, amit lá-
tunk, hanem az is, amit hallunk,
kitapintunk, szagolunk, bejá-
runk, bõrünkkel felfogunk, s ame-
lyet a szél, a permetezõ víz, a
meleget adó tûz, a fojtogató füst,
a környezetünk okozta fájdalom,
és annak nyomása okozhat. A lát-
hatatlan mellett ugyanolyan mér-
tékben számba kell vennünk az
illuzórikus, az elképzelt s a vir-
tuális tereket is.” (Batár Attila)
Ez a mottó kíséri a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem  Építészmérnöki Kara
hallgatóinak érdekes kiállítását,
amely a P'Art mozi folyosóján
látható. Az Építészet alapjai címû
tantárgy keretében, amely az elsõ
évfolyam második félévében az
építészeti tervezés-oktatás máso-
dik, elõkészítõ, alapszakasza, a
hallgatók olyan feladatokkal ta-
lálkoznak, amelyek teljesítéséhez
építészeti szemléletû gondolko-
dásra, kreatív, alkotó probléma-
megoldásra van szükség. Az érzé-
ki tér címû, félévet záró feladat
helyszíne ezúttal Szentendre bel-

városa volt. Az építészhallgatók
az egységes stílusú városrész
hangulatához illõ szórakozó-
helyek – exkluzív, üvegfalú fürdõ
a Dunakorzón, kávézó, teaház,
kiállítótér  – terveit készítették el.
A kiállított munkák az érzéki,
érzékszervi tapasztalás folya-
matára komponált, elsõsorban
belsõ téri alkotások, melyek
konkrét helyszínre, de fiktív ter-
vezési programok alapján készül-
tek. Újszerûségük, ötletgazdag-
ságuk, kreativitásuk lepi meg
mindenek elõtt a tárlat látogatóit. 

RAPPAI ZSUZSA
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A zene mindenkié
Október 2-án, szombaton 17 órakor

nyílik a Szentendrei Keramikusok
Egyesülete kiállítása a Belsõ Kert

Galéria, mûvészeti tárgyak boltjában
(Pécs, Király u. 20.). 

A kiállítást megnyitja Gyermánné Vass
Ágnes hegedûmûvész. 

Megtekinthetõ: november 15-ig. 
Kiállító mûvészek: Borsódy Eszter,

Herceg Zsuzsanna, Illés László, Kisfalusi
Márta, Lantos Judit, Maholányi

Gabriella, Müller Krisztina, Szilágyiné
Rencz Mariann, Vinkler Zsuzsanna.

P’Art Mozi, Duna-korzó 18.
Október 1. péntek, 18.00

Program: 
Filmvetítés

Kurt Wimmer: Equilibrium

Valahol a 21. században az  emberiség
élére egy gonosz csoport áll, mely

totálisan betiltana minden mûvészeti
alkotást, sõt az érzelmek átélését is.
Orwell 1984-ének  modern átirata,

arról, hogy  mi történik, ha kiiktatjuk
az érzelmeket az emberekbõl.

Filmet követõ beszélgetés

Részvétel: 15 felett

Gyerekprogramok

Bábszínház

Október 13. szerda, 10 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
Pátriárka u. 7.

A VÁRKASTÉLY TITKA 
A Maszk Bábszínpad elõadása 
Belépõjegy: 600 Ft
Jegyek elõvételben: Szentendrei
Kulturális Központ, 26/312-657

Játszóház 

Október 16. szombat, 10 óra
Lakótelepi Klub
Hamvas B. u. 4.

SZÁRÍTOTTVIRÁG-KÉPEK 
ÉS DEKUPÁZS TECHNIKA
(Csempét, cserepet, üveget stb. 
hozzatok magatokkal!) 

GRYLLUS VILMOS KONCERT 
OKTÓBER 9. szombat, 11 óra 

Pest Megyei Könyvtár 
JEGYÁR: 1200 Ft/ fõ (egy év alatt

ingyenes) JEGYRENDELÉS: 30-9142513
vagy jegyrendeles@vipmail.hu

Vincze ottó képzõmûvész, dr. Dietz Ferenc polgármester 
és dr. Kirchhof Attila aljegyzõ az átadáson

Torony Vendéglõ Torony Vendéglõ 
SteakhouseSteakhouse

VADÁSZNAPOK 
Október 8-9-10.

DISZNÓTOROS NAPOK 
Október 22-23-24.

MÁRTON NAPI LIBALAKOMÁK 
November 12-13-14.

Gazdag ételválaszték-különleges
ételkínálat szolid árak. 

Szeretettel várjuk!

2015 Szigetmonostor – Horány,
Vadvirág út (a víztorony mellett)

asztalfoglalás: 26/394-318

IKERTÁLTOS
Hagyományõrzõk Boltja

10% KEDVEZMÉNY 
A KÖNYVEKRE EGÉSZ
OKTÓBERBEN!

Újdonságunk: a törzsvásárlói
kártya, amellyel olcsóbban
vásárolhatók ezüst ékszerek,
íjak, tarsolyok, pólók, DVD-k,
CD-k, játékok, ajándéktárgyak
és még annyi minden.

Szentendre, Gõzhajó utca
Tel.: 06-20-334-50-90

Nyitva tartás: 
H-Sz: 9:00 – 17:00
www.ikertaltos.hu

Zenebölcsi, zeneovi
Szeretettel várok minden énekelni
szeretõ családot zeneovi és zenebölc-
si foglalkozásaimra!

• Zenebölcsi csütörtökönként lesz a
zeneiskola nagytermében 9.15 és 10
órai kezdettel. Havi egy alkalommal
szombat délelõtt is tartunk zenebölcsi
foglalkozást 10 órától, hogy a gyerekek
családi körben, édesapjukkal, testvé-
reikkel együtt is eljöhessenek, illetve a
bölcsisek is visszalátogathassanak hoz-
zánk. Következõ alkalmak: október 16.
november 27. és december 11. 
• Zeneovi keddenként 17.30-tól a
zeneiskola 26-os termében. Jelentkezés
szükséges e-mailben vagy telefonon. 

További információk: 
www.zenebolcsi.hupont.hu, 
06-70-977-5930, 
Bokorné Forró Ágnes

Ismét megújult a belvárost 
és a Hév-állomást 

összekötõ aluljáró. 
A falon lévõ, több száz 

új képpel bõvült fotómontázs
Szentendre múltjából 

mutat meg egy-egy részletet, 
és a térfigyelõ kamerának, 

a vandálbiztos fémkeretnek 
és a 6 milliméteres 
biztonsági üvegnek 

köszönhetõen valószínûleg 
nem lesznek ismét rongáló

kezek áldozatai. 
A montázzsal szemközti 

falon hamarosan egy, 
a Forgács Mûvészeti Társaság

és Alkotómûhely által készített
mû is helyet kap.



KULTÚRA

XXIV. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 2010. OKTÓBER 1. SzeVi 13

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  soroza-
tot, amelyben a szerkesztõ, Lakos Ágnes,
és az iskola igazgatónõje, Zakar Katalin
õket szeretné bemutatni. 
A sorozatra bérletek válthatók az iskolában
(Duna-korzó 16.) 3000 Ft-ért, illetve csalá-
di bérlet 8000 Ft-ért. A belépõjegyek ára
az egyes hangversenyekre 1500 Ft. 
A bérletek árát az iskola fejlesztésére és
az oktatási feltételek javítására fordítják. A
hangversenyek helyszíne a zeneiskola, de
nagy érdeklõdés esetén a helyszín vál-
tozhat. 

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 gordonkaversenyt, 2005-ben Liszt-
díjjal, 2008-ban Junior Príma díjjal tüntet-
ték ki. Egy 1695-ben készült Matteo
Gifriller mesterhangszeren játszik. Jelenleg
a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zeneka-
rának szólócsellistája és a frankfurti Zene-
és Képzõmûvészeti Fõiskola docense.

Április 29. péntek 
18 óra
ANDORKA PÉTER
zeneszerzõ szerzõi estje 
Péter 10 évig tanult zon-
gorát 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.
A hangversenyeket vezeti és a mûvészek-
kel beszélget Silacher Tamás, aki 12 évig
tanult a zeneiskolában zongorázni, jelenleg
a Magyar Televízió Híradójának riportere.

Alma Mater hangversenyek

Október 16. szombat, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár színháztermében

EPHRAIM KISHON: 
HÁZASSÁGLEVÉL 
komédia két részben

Ajala, a fiatal leány, izgatottan
készül közelgõ esküvõjére. Bol-
dogságához már csak a házasság-
levél hiányzik. Pontosabban a
võlegény, a fantasztikus statisz-
tikus és a kiváló parti, Robert
Knoll anyja ragaszkodik a szülõk
25 évvel ezelõtti okiratához. A
család, leányuk érdekében felfor-
gatja a lakást, de az ominózus

papír csak nem akar elõkerülni.
Hogy miért? Ez a tökéletes meg-
lepetés egy tökéletes komédiában.
A darab minden mondata ütõs.
Nincs világmegváltás és elvont
filozofálás. Ephraim Kishon –
Kishont Ferenc – vérbõ komédiája
számos külföldi elõadása után
most  Besenczi Árpád felügyelete
mellett került színre ismét. 

Szereplõk: Besenczi Árpád (Daniel
Borovszki), Fehér Anna (Sifra, a
felesége), Kovács Mimi (Ajala, a
lányuk), Lipics Zsolt (Robert
Knoll, a võlegény), Vidákovics
Szláven (Buki, a traktoros), Vertig
Timea (Jaffa, a szomszéd)

További részletek: 
www.száguldoorfeum.hu

Párhuzamos végtelenek
Egy ismert mûvészházaspár, Vészabó Noémi festõmûvész és Vadász
György Ybl- és Kossuth-díjas építész alkotásaiból nyílt kiállítás
szeptember 17-én a leányfalui Aba-Novák Galériában. Abban a
galériában, amely a Vadász György tervei alapján megújult impozáns
Faluházban mûködik. A Párhuzamos végtelenek címet viselõ tárlat
Vészabó Noémi legújabb, India mesés világát idézõ vonzó festményeit
és Vadász György érzékeny, finom rajzait, valamint fotón néhány
épitészeti tervét mutatja be. A megnyitóra olyan sokan voltak kiván-
csiak, hogy azt végül is a színházteremben tartották meg. Nyíri Csaba,
Leányfalu polgármestere oldott hangulatú üdvözlõbeszéde után Berecz
András ének- és mesemondó meséje nyitotta meg a szép kiállítást.
A tárlat október 15-ig, keddtõl szombatig, délutánonként látogatható.

R. Zs.

A megnyitó elõtti pillanatok, rendhagyó kép a mûvészekrõl

ÉN, MAGAMON ÁTSZÛRVE
Parajdi „Spenót” János 
kamara fotókiállítása

ART-DEKOR GALÉRIA
Szentendre, 

Bercsényi u. 3.

Október 1–17-ig 
Nyitva: naponta 11–17 h

http://spenot.jalbum.net/album/
spenot55@gmail.com

+36 30 500 74 96

A Száguldó Orfeum bemutatja

Provaznik Géza költõ a legavant-
gardabb szellemben indult 1967-
ben, efZámbóval, feLugossyval és
másokkal. Az 1950-ben született,
Kecskeméten élõ költõ a Szent-
endrei Vajda Lajos Stúdió Kultu-

rális Egyesület irodalmi szekciójá-
nak tagjaként részt vett a stúdió
30 éves jubileumán (Mûcsarnok,
2002.). – Tele van régimódi érze-
lemmel, gyengédséggel, dühvel,
szarkazmussal. Hozzátartozóit
dajkálva óvó vasférfi, hazugság-
féregirtó hazafi... Önfeltépõ líra
az övé, sebeit szaggatja, nem
kímél mást sem. Kíméletlenül néz,
kíméletlenül ítél, maga fölül is
lerázza a glóriát – írta róla Turai
Kamil mûvészet-filozófus.

hittel magam

kínáltak nékem jobb ruhát
volt hogy néha fáztam
de nem éljeneztem rossz királyt
hittel magam nem aláztam

A verseskötet megvásárolható a
Fõ téri Líra és Lant könyvesbolt-
ban.

KÖNYVISMERTETÕ

Provaznik Géza: 
Szemközt magammal
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ADÁSVÉTEL

Eladó használt, jó állapotú, 120 literes
Hajdú villanybojler. Ára: 15 ezer Ft. Tel.
06-20-566-2342.

Eladó jó állapotú, 55 cm átmérõjû LG
tévé 15 ezer Ft-ért. Tel. 06-20-214-
8626.

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

8 hetes játékos kiscicák elvihetõk (3
fiú és 2 lány). Tel. 06-20-247-2157.

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

Pénzintézet Dunakanyar Igazgató-
sága pénzügyi tanácsadókat és cso-
portvezetoket keres. Követelmények:
Minimum érettségi, diploma elõny.
Felhasználó szintû számítógép
ismeret, kreatív, önálló munkavég-
zés, tanulási készség. Amit kínálunk:
Garantált jövedelem, magas szintû
szakmai képzés, ügyfélkör. Tel: 06
30-211-0512, vitai.tamas@ing.hu

Állandó munkára raktári segédmunkást
keresek. Tel. 06-70-383-1129.

Alkalmanként pultos hölgyet keresünk, és
erdélyi szakácsnõt állandóra felveszünk.
Tel. 06-20-945-5491.

A Kistérségi Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai
egysége felsõfokú szakirányú végzett-
séggel, 3-5 év gyakorlattal családgondo-
zót keres. A térség ismerete elõnyt
jelent. Jelentkezési határidõ: október 18.
Tel. (26) 312-605. Egyéb megjelenés
helye: www.kozigallas.gov.hu.

Stabil, nemzetközi háttérrel rendelkezõ,
szentendrei székhelyû gazdasági tár-
saság önálló munkavégzésre alkalmas,
pontos kollégát keres számviteli- pénz-
ügyi területre. Elvárások: felsõfokú gaz-
dasági végzettség, tárgyalóképes angol
nyelvtudás szóban és írásban,
számítógépes ismeretek. Elõny: kontrol-
ling területen vagy SAP alkalmazásban
szerzett gyakorlat. Jelentkezés önéletra-
jzzal, végzettséget adó dokumentummal
és fizetési igény megjelölésével az alábbi
címen: 2000 Szentendre, Dózsa György
út 26. E-mail: ringl.klara@emi-tuv.hu

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

Dinamikusan fejlõdõ ingatlaniroda most
megnyílt szentendrei irodájába munkatár-
sakat felvesz. Betanítást biztosítunk.
Kötetlen munkaidõ, 200 ezer Ft
jövedelem. Tel. 06-70-370-7322.

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

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

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítást, mosást, vasalást vál-
lalok. Tel. 06-20-927-5182.

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

Középkorú, intelligens nõ házak és
lakások takarítását vállalja
Szentendre és környékén. Tel. 06-
70-616-5756.

EGÉSZSÉG

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

Nõi- és kismama-masszázs, frissítõ
svédmasszázs. Tel. 06-30-250-8028

KIADÓ LAKÁS

Hosszú távra kiadó a Füzesparkban 44
nm-es, cirkófûtéses lakás (bútorozatlan).
Tel. 06-20-665-3639.

Szentendrén, a Füzesparkban I. emeleti,
60 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfûtéses
lakás kiadó. Tel. 06-20-498-1602.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, felújí-
tott lakás berendezve hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-442-2002.

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

Kiadó november 1-jétõl 90 nm-es tetõtéri
lakás bútor nélkül (konyhabútor van),
egyedi gázfûtéssel. Ára: 55 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-30-540-3516.

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

Püspökmajor-lakótelepen Hamvas Béla
úti, I. emeleti, 43 nm-es lakás - ha szük-
séges bútorozottan - kiadó. Tel. (26)
310-842, 06-20-621-0101.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszú távra
kiadó: 50 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-
9080.

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

Kétszobás, bútorozott, különálló házrész
kiadó. Tel. (26) 316-555, 14 óra után.

Bükkös-pataknál 55 nm-es, kétszobás
házrész kiadó. Tel. 06-20-939-3940.

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

Szentendre, Füzesparkban egyedi
gázfûtéses, 2 félszobás-nappalis lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-934-5539.

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

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

A Püspökmajor-lakótelepen kétszobás
lakás hosszú távra kiadó bútorozatlanul
55 ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-30-233-
5531.

Szentendrén egyszobás, összkomfortos,
30 nm-es lakás gázcirkó fûtéssel, ala-
csony rezsivel kiadó (45 ezer Ft+rezsi).
Tel. 06-30-444-5820.

35 nm-es lakás berendezve kiadó. Tel.
06-30-949-6456.

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

LAKÁS, INGATLAN

Eladó felújított, 50 nm-es, 2 szoba
+alkovos, I. emeleti lakás, tárolóval a
Püspökmajor-lakótelepen 9,6 millió Ft-
ért. Tel. 06-70-502-9808.

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

Szentendrén, jó helyen, masszív, de
felújítást igénylõ nagy lakóház
telekáron, 22 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, az óvárosban mûvész-
telep-közeli kis lakóház mûteremmel,
szuterénnel, romantikus belsõkerttel
és teljes diszkrécióval járó ingatlan
30 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

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

Leányfalun strandközelben, jó helyen
570 nm-es udvarban kis lakóház,
ásott régi, jó kúttal, 26%-os beépí-
thetõséggel telekáron, 10 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun, a legjobb helyen, sorházi
kétszintes, 3 lakóhelyes, igényes, 2
WC, 2 fürdõ stb., õsfás környezet-
ben, 14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Keresek 20 millió Ft-ig eladó lakást (pan-
elt is) házat, telket. Tel. 06-30-876-7934.

Dunakanyarban építési telkek,
nyaralók már 4 millió Ft-ért is
kaphatók. Tel. 06-30-299-0376.

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

Leányfalun, jó helyen, 320 nöl-es,
szép kertben, tágas nyaraló 20 millió
Ft-ért telekáron eladó. Építési
övezet! Tel. 06-30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen, Károly u. 16.,
IV. emeleti lakás eladó 11 millió Ft-ért.
Tel. 06-70-579-9670.

• Füzesparkban 57 nm-es, 2 szobás,
erkélyes magasföldszinti egyedi
fûtéses lakás 14,5 millió Ft-ért;
• Füzesparkban 52 nm-es, 2 szobás,
II. emeleti lakás 13,9 millió Ft-ért;
• Füzesparkban 130 nm-es, tetõtér-
beépítéses, egyedi fûtéses, 1+4
szobás lakás 23 millió Ft-ért;
• Rózsakertben 52 nm-es, erkélyes,
II. emeleti egyedi fûtéses lakás 13,9
millió Ft-ért;
• Rózsakertben 52 nm-es, erkélyes,
földszinti, egyedi fûtéses lakás 14,5
millió Ft-ért;
• Otelló utcában 55 nm-es, 1+2 fél-
szobás, egyedi fûtéses lakás 16,9
millió Ft-ért;
• angol házakban 61 nm-es, 1+2 fél-
szobás, III. emeleti lakás 13 millió Ft-
ért;
• Radnótin teraszos, 51 nm-es,
2+félszobás lakás 19,5 millió Ft-ért
eladó. 
Tel. 06-30-876-7934.

Ady Endre úton 20 és 25 nm-es, egyedi
fûtéses garzonok eladók 3, illetve 3,5
millió Ft-ért. 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 gépkocsibeállót, klímát,
riasztót, fa nyílászárókat. Tel. 06-20-514-
3333, 06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

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

OKTATÁS

Matematikából középiskolába felvételi-
zõknek (8-6-4 osztályos) intenzív felké-
szítést vállalok rendszeres tesztekkel.
Tel. 06-30-855-3543.

Matematika-tanítás Pismányban minden
szinten. Tel. 06-20-775-0888.

Némettanítást-korrepetálást vállalok,
szinte végtelen türelemmel. Lindner
Monika, 06-20-390-6629.

NÉMET: a kezdetektõl a nyelvvizs-
gáig. Egyéni, kiscsoportos, beszéd-
központú, szakmai nyelvvizsgára
felkészítõ foglalkozások. Tel. 06-20-
589-0771.

Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelembõl, magyarból,

mûvészettörténetbõl Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

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

Némettanítás. Tel. 06-30-229-0575.

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

Angol anyanyelvû tanár több éves
tapasztalattal órákat ad a belvárosban.
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.

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE MÛTÁR-
GYAKAT, festményeket és régisé-
geket 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, 
sekina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Lakástól az irodaházig minden, ami vil-
lanyszerelés. Templomi padfûtés, szerviz,
érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ és bizton-
ságtechnikai rendszerek szerelése laká-
sokba is. Szabványossági felülvizsgálat,
stb. Tel. 06-30-962-2629.

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

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Püspökmajor-lakótelep üzletközpontjában
bölcsödével, óvodával szemben, az új
uszoda mellett bármilyen tevékenységre
megfelelõ, új építésû üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-550-8585.

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

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

www.bit.ly/joga_szentendre
Folyamatosan csatlakozhatsz!

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

Eladó Szentendrén 
franchise-vállalkozásként mûködõ

képességfejlesztõ játszóház
Mûködõ játszóházunk elõnyei:

1. 1999 óta kipróbált, bevált üzleti koncepció
2. exkluzív területi jog

3. bevezetett szolgáltatás
4. kiváló, képzett pedagógus kollégák

5. minõségi kialakítású teljes üzletberendezés
6. világszínvonalú játék- és eszközpark

7. számítástechnikai felszereltség.

További információ:
Ruskovics Kitti tulajdonos (mobil: 06-70/618-7880)
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ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Október 1. péntek 18 óra
ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Szabó János elõadása

Október 8. péntek 18 óra
HUNYADI MÁTYÁS ÉS BEATRIX
ÖRÖKSÉGE
Benyik Béla elõadása

Cafe Rodin
Ady E. u. 6.

Október 14.
csütörtök 18.30

ÍZIG-VÉRIG NÕ VAGYOK!?
Interaktív beszélgetés-sorozat a férfi-nõ
kapcsolatáról
Elõadások kéthetente, csütörtökön
T. 06-20-823-2025, halkert@gmail.com

KONCERT
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Dunakorzó 16.

Október 1. péntek 18 óra
BODOKY GERGELY
FUVOLAMÛVÉSZ  KONCERTJE
Belépõdíj: 1500 Ft

DMH Barlang Dunakorzó 18.

Október 12. kedd, 19 óra
JAZZ KLUB – BORBÉLY MÛHELY
Belépõdíj: 600 Ft
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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

október 1. péntek
17:00 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’) kn.-
megható természetfilm a
teknõsök életérõl
18:30 AZ EMIGRÁNS –
MINDEN MÁSKÉPP
VAN (108’) kh.:12 –Film
Márai Sándorról
20:30 A DOBOZ (115’)
kh.:16  fõszerepben:
Cameron Diaz

október 2. szombat 
14:00 NANNY MCPHEE
ÉS A NAGY BUMM
(109’) kn.
16:00 A VARÁZSLÓ-
TANONC (111’) kh.:12
18:00 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’) kn.
megható természetfilm a
teknõsök életérõl

19:30 SZELLEMÍRÓ
(128’) kh.:12 – Roman
Polanski filmje

október 3. vasárnap
14.00 NANNY MCPHEE
ÉS A NAGY BUMM
(109’) kn.
16.00 A VARÁZSLÓ-
TANONC (111’) kh.:12
18.00 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’) kn. megható
természetfilm a teknõsök
életérõl
19:30 SZELLEMÍRÓ
(128’) kh.12- Roman
Polanski filmje

október 4. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ -
Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESÉK
FILMÖSSZEÁLLÍTÁS
18.10 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’) megható
természetfilm a teknõsök
életérõl
19 30 A DOBOZ (115’)
kh.:16- fõszerepben:
Cameron Diaz

október 5. kedd 
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)

18:30 WOODY ALLEN
FILMKLUB: 
ANNIE HALL 
(93’) kh.:12
20:15 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’) kn. megható
természetfilm a teknõsök
életérõl

október 6. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)
18:15 NAGYFIÚK (102’)
kh.:12
20:00 A DOBOZ (115’)
kh.:16 fõszerepben:
Cameron Diaz

október 7. csütörtök
18:00 SZERETÕK (90’)-
Jean Morreau 
fõszereplésével
19.30 HÖLGYSTAFÉTA -
Vendégünk: Kubik Anna
szinmûvésznõ
20.00 ÉSZAK (78’)
antidepresszív 
offroad movie

október 8. péntek
19.00 ÉSZAK (78’)
antidepresszív offroad movie
20:20 SZELLEMÍRÓ
(128’) kh.: 12- Roman
Polanski filmje

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

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

MÁRAI, AZ EMIGRÁNS
Az elv- és a házastársi hûség elgondolkodtató
egymásmellettiségét mutatja be Az emigráns –
Minden másképp van címû film, amely Márai
Sándor és felesége San Diegó-i emigrációjának és
egyben életüknek utolsó napjai köré épül. Az író
megfogadja, hogy amíg szovjet tankok állomásoz-
nak Magyarországon, nem járul hozzá könyvei
hazai kiadásához, nem tesz eleget semmilyen
meghívásnak, és nem fogad otthonról vendégeket.
Tiszteletre méltó, nemes kitartás. Ugyanakkor az
is elhangzik a filmben, hogy Márai legnagyobb

kincse a magyar ékezetes írógép. Csak ezen a nyelven hajlandó alkot-
ni. Márai ragaszkodása elhatározásához és anyanyelvéhez elszigeteli a
házaspárt. Elzárkózásuk szinte idilli. Kifejezetten vonzó a két idõs
ember egymásra utaltsága, topogó szeretete, a mindennapi rutinjaik
mögül elõ-elõvillanó egymásba kapaszkodásuk. Fakóbb fénytörésbe
kerül a házaspár helyzete, ha a feleség, Lola oldaláról nézzük. Az ass-
zony meghajol férje zsenialitása elõtt. Hûségével biztosítja az alkotói
nyugalmat Márainak. Az is kiderül, hogy Lola eltûrte férje pár liaison-
ját. Ahogy a hûség biztonságot ad a másik félnek (nem csupán fizikai
értelemben), és táplálja annak önbizalmát, a hûtlenség megrendíti a
partner önértékelését. Befelé fordulóvá teszi. Lola becsületes kitartása
az idegen környezetre adott védekezõ reakció. Számára a kirekesz-
tettségükkel, a már-már neutrálisan szétvilágított San Diegó-i kikötõ
taszításával szemben a férje és az otthonuk nyújt biztonságérzetet.
Nem csoda, ha ragaszkodik hozzájuk. Megszenvedett hûség ez, ha a nõ
oldaláról nézzük, könnyen kapott (mert a helyzetbõl fakadó) odaadás,
ha a férfiéról.

TANNER GÁBOR

AZ EMIGRÁNS – MINDEN MÁSKÉPP VAN • P’ART MOZI
Október 1. péntek 
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