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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).
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keddig fogadunk el.
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Kerti zöldhulladék-
begyûjtés

I. ütem: október 30.
Körzet: Püspökmajor-lakótelep és környéke
(László-telep, Kovács L. u., Dunakanyar krt.,
Vasúti villasor által határolt terület),
Pannónia-telep (Vasúti villasor, Pannónia u.,
Telep u., Dera-patak által határolt terület)

II. ütem: november 6.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdûlõ
– Papsziget – Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út Pismány
(Sztaravodai út, Dunakanyar krt., Cseresznyés út,
Napos sétány által határolt terület)

III. ütem: november 13.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt., Duna által
határolt terület), Izbég (Kovács L.u., Füzespark,
Vasvári-ltp., Sztaravodai út, Dömörkapu által
határolt terület)

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk el,
illetve darabolva. A zsákokba helyezhetõk: lomb, fa
és bokor nyesedék, nyírt fû, gyom. A vastagabb
faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1
m hosszig), összekötve helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legkésõbb az
ütemtervnek megfelelõen szombaton 8 óráig
helyezzék ki. A késve kihelyezett zöldhulladékot
nem áll módunkban elszállítani. Amennyiben a
munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban ház-
tartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem
szállítják el.
A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba ingyene-
sen behozható. 

További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Felhívás városi kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete rendelete értelmében a SZENTENDRE
VÁROS MECÉNÁSA DÍJ minden évben egy
személynek vagy csoportnak adományozható,
aki/amely anyagi hozzájárulással kiemelkedõ módon
támogatják Szentendre város jó hírnevének öreg-
bítését, értékeinek növelését, megõrzését. A díj
jutalmazottja Asszonyi Tamás szobrászmûvész
Vujicsics téri „Agnus Dei”közszobrának kicsinyített
mását veheti át.

A díjra beérkezett javaslatokat a Kulturális,
Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság
véleményezi, ezt követõen a decemberi ülésén dönt
róla a képviselõ-testület. A díjat a polgármester
2011 januárjában, az újévi koncert keretében ren-
dezett ünnepségen adja át.

A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ

bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civilszervezetek,

egyesületek, intézmények
d) egalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel ren-

delkezõ polgár.
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg az adatlapon,
mely a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ vagy a
honlapról letölthetõ.

A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal
Iktatójába (Városház tér 3.) 

október 29. péntek 12 óráig lehet leadni,
vagy e-mail-ben 

a nyolczas@ph.szentendre.hu címre.

További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné, jegyzõi
titkárság, (26) 503-365

Progresszív szemüveglencsék

9900 Ft/db-tól!
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A polgármester 
programja

Október 8. (péntek)

09.00 Egyeztetés a kistérségi pol-
gármesterekkel

Október 9. (szombat)

10.00 Árvácska Állatvédõ Egyesület
kutyás felvonulása

Október 12. (kedd)

09.00 Vezetõi értekezlet
17.00 Alakuló testületi ülés

Október 13. (szerda)

09.00 Projektmegbeszélés
10.00 Görög Kisebbségi Önkor-

mányzat alakuló ülése
13.00 Szerb Kisebbségi Önkor-

mányzat alakuló ülése 
14.30 Horvát Kisebbségi Önkor-

mányzat alakuló ülése 
15.00 Pro Szentendre Tulajdonosi

Bizottsági ülés

Október 14. (csütörtök)

10.00 Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat alakuló ülése 

13.00 Román Kisebbségi Önkor-
mányzat alakuló ülése 

14.00 Leányfalu polgármesterével
megbeszélés

A Ferenczy köz felvirágoztatása
Új nevezetessége van szombat reggel óta Szent-
endrének. A Bogdányi utcát az Alkotmány utcával
összekötõ kis hepehupás lépcsõs köz alaposan
megújult. Mondhatnánk, újjászületett. Rá is fért már
– aki ezen akart le- vagy felmenni, gyakorta kellett
eldobott üvegeken, sörösdobozokon, szeméten és
kutyagumin átvergõdnie. Mindeközben még a kosz-
lott, hámló vakolatban és a színpompás grafittikben
is gyönyörködhetett. Csütörtök, majd péntek este
azonban új életre kelt. A Bogdányi utca felõli sza-
kasza új vakolatot és szép sárga színt kapott, s ide
került a területet megvilágító reflektor is. Szombat
reggel pedig megérkeztek és helyükre kerültek a szép
virágok, a letakarított lépcsõsor két szélét ezentúl
virágládák és kaspók szegélyezik. Még a szomszédos
lakóházak ablakaiba is kerültek kedves árvácskák.
Végbement egy metamorfózis – egyszercsak színpom-
pás oázis alakult ki a város turistacsalogató bóvlikkal
teli utcájában. A látvány annyira hivogató és üde,
hogy a járókelõk meg-megállnak a köz aljában, és
álmélkodva nézik. Ezen a hétvégén már itt, a virá-
gokkal övezett kis lépcsõsoron készültek a szuvenír-
fotók. 

Hogyan termett ide ez a kis mediterrán sziget? A történet szinte mesébe illõ. Hiszen nem pályázat, nem
közbeszerzés, nem több éves tervezés, rákészülés eredménye, hanem néhány, a városképet a szívén viselõ
– magát megnevezni nem kívánó – szentendrei lakos elhatározásából, lelkesedésébõl, munkájából és
pénzébõl jött létre néhány óra alatt. Akár lokálpatrióta gerillaakciónak is nevezhetnénk. Ajándékul készült
a városlakóknak és az idelátogatóknak. 
Aki arra jár, nézze meg és örüljön neki! S természetesen vigyázzon rá, hiszen mindannyiunké!

RAPPAI ZSUZSA

Konténeres sitt 
szállítást 

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

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Tervezzen számunkra
arculatot!
A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. pályáza-
tot hirdet arculatának megtervezésére. Pályázatot
nyújthat be: bármely magánszemély, magánszemé-
lyek csoportjai, társadalmi szervezetek, alapít-
ványok.
Pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton
a tdmszentendre@gmail.com címre október 18-ig,
24:00 óra. A pályázat díjazása: bruttó 30 000 Ft.

Mivel az arculat jellegének illeszkednie kell a TDM
céljaihoz, közönségéhez és témájához, ezért kérjük,

olvassa el rövid leírásunkat cégünkrol és tevé-
kenységünkrol, vagy keressen meg minket kérdé-
seivel a 06209/365052-es telefonszámon.
A TDM (terület desztinációs menedzsment): ugyan-
úgy turisztikával foglalkozik, mint a Tourinform iro-
da, viszont nemcsak információátadóként muködik,
hanem városmarketinggel kapcsolatos feladatokat
is ellát, „értékesíti” a várost. Célja, hogy a fogadó-
térségben fenntartható és versenyképes turizmus-
rendszert alakítson ki és mûködtessen.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy miután az
elkészült munka hosszú idore reprezentálja majd
Szentendrét, ezért a végleges arculat kialakítása a
TDM munkatársaival személyes konzultációt és utó-
munkálatok elvégzését kívánhatja meg!
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Parlagfû 
és gyomok
Tisztelt Szerkesztõség!

Szentendre, Tegez utcai állandó
lakója vagyok, és valamennyi kör-
nyékbeli sorstársam nevében kérde-
zem, hogy kinek a hatásköre, illetve
kötelessége a Skanzen Tegez utcára
esõ kerítés melletti szakasz karban-
tartása, történetesen a parlagfû és
egyéb, nyakig érõ gyomok kiirtása.

Nap mint nap szembesülünk az asz-
faltút mentén növekvõ parlagfû és
egyéb gyomok sokaságával, szemét-
kupacokkal, különösen a Skanzen
Igazgatósági épület Tegez utca felõli
részen, melyeket nagy valószínû-
séggel a látogatók hagynak az út
mentén, amikor ezt az utcát veszik
igénybe, mint ingyenes parkolási
lehetõséget.
Ezen kívül a Tegez utcából a Szent-
lászlói út csatlakozási szakaszán
gyakran beláthatatlan a forgalom a
nyakig érõ gyomok, a magas föld-
kupac miatt, amely már több mint
egy éve éktelenkedik az út mellett.
Azt vettük észre, hogy ahol valaki
egy parányi szemetet – hogy szépen
fogalmazzak: leejt –, ott néhány nap
alatt szemétlerakóhely alakul ki.
Mi, akik itt lakunk, igyekezünk a
házaink elõtti övezetet rendben tar-
tani, ami nem mondható el az önko-
rmányzati és az üres telkek, illetve a
hétvégi házak tulajdonosaira. Mind-
eddig nem lehetett mondani, hogy
parlagfûveszély van Pismányban, de
a gyomok roskadoznak a bõ mag-
terméstõl, melybõl jövõre allergiát
okozó gyominvázió lehet a kör-
nyéken. 
Továbbá megemlíteném a lakók
nevében azt is, hogy nem kis anyagi
áldozatot hoztunk annak érdekében,
hogy megépítsük – fõleg saját
erõnkbõl – a Tegez utcai útszakaszt,
amely talán a legforgalmasabb
útszakasz lett Pismányban, és egyre
jobban megy tönkre az önkormány-

zat, valamint a felelõtlen telek-
tulajdonosok (beleértve a Skanzent
is!) az építkezések során tanúsított
magatartása következtében. 
Megkérdezném még azt is, hogy
kinek a kötelessége az út menti fák,
bokrok útra belógó lombjait, a letöre-
dezett, elszáradt ágait, sõt egyes
helyeken egész kiszáradt fákat
eltávolítani.
Tisztelettel kérjük, tegyenek valamit
az érdekünkben, hiszen mindannyi-
unknak fontos, hogy városunk szebb
és kulturáltabb képet mutasson.

Tisztelettel
PANCER VERONIKA

Tisztelt Hölgyem!

A levelében felvetett kérdésekre a
város köztisztaságáról szóló, Szent-
endre Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének 44/2008. (XII.17.)
Önk. sz. rendelete adja meg a választ
2. § (2) bekezdése: A köztisztaság
biztosításának eredményessége érde-
kében az ingatlantulajdonosok (ke-
zelõk, használók) kötelesek gondos-
kodni:
a) az ingatlan elõtti járda, valamint
a járda és az úttest közötti kiépített,
vagy kiépítetlen terület, illetve járda
hiányában az ingatlan határától
számított 1,5 m széles területsáv
gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyom-mentesítésérõl,
bokrok nyesésérõl, a hó-eltakarítás-
ról és síkosság-mentesítésrõl –
függetlenül a területen biztosított
köztisztasági közszolgáltatás mérté-
kétõl;
b) az ingatlan melletti nyílt árok és
annak mûtárgyai (kapubejárók
átereszei, ingatlanhoz tartozó össze-
folyók, csapadékvízgyûjtõk) takarí-
tásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladék eltávolításáról;
c) azon magánutak gondozásáról,
karbantartásáról, takarításáról és
síkosság-mentesítésérõl, amelyek a
közforgalom számára nincsenek
átadva, de lakóközösségek együtt
használják;

d) a beépítetlen telekingatlanok tisz-
tán tartásáról, gyommentesítésérõl,
rovar- és rágcsálómentesítésérõl;
e) az ingatlanról a járdára, gyalog-
járóra, közútra, közterületre kinyúló
ágak és bokrok nyesésérõl.
A fent leírtaktól függetlenül az
önkormányzat több utcában – annak
ellenére, hogy a tulajdonosnak lenne
kötelessége – a közlekedés biz-
tosítása érdekében az utak melletti
ágak levágását megrendelte. Az
elmúlt hónapban Cseresznyés, Ba-
rackos és a Berek utcában végeztük
el az utak „ûrszelvényének” biz-
tosítását több kilométer hosszon. A
munka folytatásaként több utca
megrendelése már megtörtént, a
Tegez utca eleje is közte van. 
Mint a korábbi években, 2010-ben is
több parlagfüves, gazos, gondozat-
lan területrõl érkezett bejelentés,
ezek alapján eljárást indítottunk és
több százezer forint bírságot szab-
tunk ki. Azonban tudjuk, hogy még
mindig maradnak olyan köz- és
magánterületek, amelyek állapota
nem megfelelõ. Ennek megszün-
tetésének érdekében minden évben
egyre több területet vonunk be a
kaszálásba, vagy külön megrendelve
próbáljuk biztosítani a közterületek
rendbetartását. Köszönöm bejelen-
tését, munkánk során mindent
megteszünk a bajok orvoslásáért.

KONDACS KRISZTIÁN

városi fõkertész
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Autómentes nap
Szentendrén
Immár harmadik alkalommal rendez Szentendre városi
Autómentes napot csatlakozva az Európai mobilitási
héthez. A rendezvény helyszíne idén is a Duna-korzó
egy szakasza volt, ahol 1000 feletti látogató élvezte, ha
csak egy napra is, az autómentes korzót szeptember
22-én reggel 9 és délután 6 óra között.
Az idei jelmondat: „Közlekedj okosabban, élj egészsége-
sebben”, ennek szellemében töltöttük a napot aszfalt-
és volánbusz-rajzolással, állatolimpiával, hulladékos
road show-val, érdekes jármûvek és hajók felvonulásá-
val, izgalmas tûzoltó-bemutatókkal, egészségügyi
tanácsadással, hasznos KRESZ-tudnivalók megis-
merésével, fergeteges gördeszkás-, kerékpáros- és
ugróköteles bemutatókkal, és még rengeteg program-
mal. Erre az alkalomra a helyi posta „Szentendrei
Autómentes nap 2010.” bélyeget és bélyegzõt bocsátott
rendelkezésünkre. 
Köszönetet mondunk a résztvevõknek, a szervezõknek:
Szentendre Város Önkormányzatának,  környezetvédel-
mi referensének, Sándorné Vincze Viktóriának, a ren-
dezvényt segítõ civil- és sportegyesületeknek: HÓD
Honismereti Túraegylet, Egészséges Városért Ala-
pítvány, Védõnõ Szolgálat, Gondozási központ,
Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete, Fulco deák
Egyesület, Szentendrei Presto SE, Szentendrei Kötél-
ugrók Egyesülete, Polgárõrség Szentendre, Szentendre
Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete. Köszönet Dr. Dietz
Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester és Kósz
Zoltán olimpiai bajnok közremûködéséért.
Sok szentendrei intézmény nyújtott önzetlen támo-
gatást: rendõrség, tûzoltóság, Volánbusz, V8 Uszoda,
Szentendre 1. körzeti Posta, VSZ Zrt., Kulturális Köz-

pont, Zöld Pont Iroda, Kistérségi Iroda, közterület-felü-
gyelet, hálás köszönet érte. Számos cég és vállalkozó
támogatta rendezvényünket: BME Elektronikus
Gépjármûvek Tanszék, ÖKO Pannon, a MAHART,
akiknek köszönjük az ingyenes gyönyörû sétaha-
jókázást, Corner Szerb Étterem, Beck’s Energy
Produkciós Iroda, BOMBI, Epson Magyarország, Mizo,
ICO ZRT, Orna Gift Kft, akiknek köszönjük az ingyenes
vagy kedvezményes ajándékokat, valamint Marga-
ritivics Milenko, Szûcs Sándor, Gerõcs Kata, Jámbor
Ferenc, Molnár Jánosné Kati, Herczeg Ábris, Pintér
Ádám és nem utolsósorban Beck László és csapata, és
Beck Mónika, akik segítsége nélkül nem jöhetett volna
létre rendezvényünk, és nem érezhettük volna
magunkat ilyen kellemesen.

ZAKAR ÁGNES

önkormányzati képviselõ a szervezõk nevében
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Június elején érkezett Szent-
endrére a ceglédi Vikuv Zrt.
fúrócsapata, hogy a pályá-

zaton elnyert munkának elejét
vegyék. Rajtuk kívül nem sokan
hittek a sikerben, azt gondolták,
felesleges cécó, meg pénzkido-
bás az egész, itt meleg víz nem
fog felbukkanni a föld alól. A
csapat egy pillanatra sem ké-
telkedett a sikerben, az eddigi
fúrásaik is mind sikerrel jártak.
„Szinte bárhol fúrhatunk, az
egész ország alatt víz van” –
állítja Bitay Endre, a Vikuv Zrt.
igazgatója. Az önkormányzat
részérõl dr. Dietz Ferenc pol-
gármester volt az, akiben egy
pillanatra sem merült fel a vál-
lalkozás sikertelensége, õ, ha
kellett, lelkesítette, és újra meg
újra lázba hozta az egész kép-
viselõ-testületet. Mészáros Já-
nos, a Pap-sziget Camping tulaj-
donosa is optimista volt, olyan-
nyira, hogy igen jelentõs összeg-
gel meg is finanszírozta a fúrás
költségét. 
Eredetileg 2150 méterig merész-
kedtek volna le, de szombat reg-
gelre kiderült, már 1835 méteren
elegendõ mennyiségû és hõmér-
sékletû víz van a mészkõbe zár-
va. A LYB29-es fúróberendezés,

amibõl három van Magyaror-
szágon, három hónapon át, éjjel-
nappal, összesen huszonkét
emberrel, folyamatosan dolgo-
zott, hogy rátaláljon a „magyar
aranyra”. Voltak olyan napok,
amikor csigalassúsággal, egy
métert öt-hat óra alatt tettek
meg. A fúrócsöveket kilenc mé-
terenként kellett toldani, így két-
százhármat szereltek be a beren-
dezésbe, mire a vízhez értek. A
fúrást felügyelõ Lorberer Árpád
geológus, meghatározott mély-
ségekben mintát kért a kõzetbõl,
így pontosan tudni lehetett,
hogy a geoszféra mely szaka-
szában járnak. 
Szombat hajnalban „meglen-
dült” a fúrófej: egyre gyorsab-
ban, tíz-, majd ötpercenként
tette meg az egy-egy méteres
utat. „Végül elfogyott az iszap,
amivel dolgoztunk, és már
tudtuk, hogy a víznél járunk” –
meséli a fúrómester, Nagy Attila.
Akkor hívták a geofizikai mérõ-
kocsit, amit francia neve – ka-
rotázs – után maguk között csak
répás kocsinak hívnak, hogy egy
szondát a mélybe eresztve, meg-
tudják, tényleg van-e víz oda-
lenn, elég sok-e és elég meleg-e.
Aki csak ott volt, a képernyõre

meredve nézte, ahogy a kis szon-
da dolgozik. Amikor feljöttek az
adatok a mélybõl, már repültek
is a pezsgõs dugók, hiszen „saját
lábán”, körülbelül percenként
hétszáz liter, nagyjából hatvan-
fokos, szagáról ítélve kissé ké-
nes vízre számíthatunk, ami
pont jól jöhet majd a Pap-szi-
getre álmodott termálhotelnek. 
Most még néhány napig magától
csordogál fel a víz a felszínre,
utána elzárják a csapot, és majd
csak akkor látjuk viszont,
amikor eldõlt, hogy mi legyen a
sorsa.
A magyar szabályok szerint két
éven belül meg kell épülnie egy
másik kútnak is, amin keresztül
majd visszafolyhat a víz a he-
lyére. Ez költséges ugyan, de fe-
lettébb környezetbarát, hiszen
ezzel az eljárással, ha a fürdés-
hez használt vizet nem is, de a
fûtéshez kiszivattyúzott jelen-
tõsebb mennyiséget így csak
kölcsön vesszük. 
A fúrótornyot pár nap múlva
összecsomagolják, a munkások
felszámolják átmeneti szállá-
sukat, és sietnek az Alföldre,
hogy további kincset keressenek.

FÜLÖP VADADI ADRIENN

A természet ajándéka
Szeptember 25-én reggel feltört a forró víz Szentendre Pap-sziget felõli oldalán. Nyár
eleje óta dolgozik folyamatosan a fúrófej, hogy az értékes termálvízre rátaláljon, amire
akár egy XXI. századi „Harkány” is épülhet. 

1000ÉV+

Kitüntetések, díjak
alapítása
Önkormányzati költségvetésbõl, 
illetve önkormányzati támogatással

2000
Alkotómûvészeket támogató 
ösztöndíjat alapítottak
Tanulmányi ösztöndíj szentendrei 
fiataloknak

2001
Tehetséges fiatalok támogatására tanul-
mányi ösztöndíj

2006
Új díj alapítása: a város mecénása

2007
Talentum ösztöndíj

2008
Szentendre 1956 Emlékérem városi
kitüntetés

2009
Jó tanuló – jó sportoló cím
Civil-díj alapítása
Virágos Szentendréért díj

Sport
2002

Megújulnak a Casino melletti
teniszpályák, újra épült a lebontott
klubház

2008
Megalakult a Szentendrei Sportcélú
Ingatlanfejlesztési és Üzemeltetõ Kft.
Városi Sportegyesület 
Sportexpo
Ovi olimpia

2009
Családi vízi sportnap a Presto
szervezésében
Városi Sportegyesület létrehozása
Átadták a V-8 uszodát, késõbb az
úszás ingyenessé tétele a szentendrei
iskolások számára
Kerékpárút melletti pihenõk átadása
Dunakanyar Aquavity
I. Pilisi Tekerõ

2010
II. Pilisi Tekerõ

Szentendre egy évtizede

2000

2006

2001

2009

2007

2008

2002

2008

2009

2010

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.



A Fidesz jelöltjeként 4393
vokssal, a szavazatok 54,82%-
ával megnyerte a helyhatósági
választás polgármesteri tiszt-
ségéért folyó szavazását, pártja
jelöltjei pedig minden egyéni
választókerületben elsõ helyen
végeztek. Hogyan vélekedik az
eredményrõl?

DR. DIETZ FERENC:
Az elmúlt évek mun-
káira és az általunk
kitûzött célok meg-
erõsítésére tett la-
kossági voksok iga-

zolták az eddig elért ered-
ményeinket, és erõt adtak az
elkövetkezõ ciklus feladatainak
elvégzéséhez. A kampány alatt is
folyamatosan dolgoztunk; ennek
során sok hasznos észrevételt
kaptunk a lakosságtól, amelyekre
a jövõben is alapozni fogunk.
Köszönöm képviselõtársaim és a
Fidesz, KDNP jelölõszervezetek
nevében, hogy szavazatukkal
megtiszteltek bennünket. Kö-
szönöm a kampánycsapatnak és a
Helyi Választási Bizottság tag-
jainak a választás során végzett
munkát. Bízom abban, hogy a
jövõben is mind a lakosság, mind
pedig az ellenzéki pártok számára
is csak Szentendre érdekei számí-
tanak majd.

Ön a Jobbik jelöltjeként 1003
szavazattal, 12,52%-os aránnyal
negyedikként végzett a polgár-
mesteri megmérettetésen, azon-
ban pártja jelöltjei közül egye-
dül bekerült a képviselõ-testü-
letbe. Hogyan vélekedik a hely-
hatósági választás eredmé-
nyeirõl?

DR. FILÓ ANDRÁS:
Elõször is köszönöm
a tisztelt választó-
polgároknak, hogy
részt vettek az ön-
kormányzati válasz-

táson, másodsorban külön is kö-
szönöm azoknak, akik a Jobbik
Magyarországért Mozgalom je-
löltjeire adták szavazataikat, és
ezzel hozzásegítettek ahhoz, hogy
bekerüljek a képviselõ-testületbe.
A polgármesteri címért folytatott
küzdelemben 12,52%-kal a ne-
gyedik helyen végeztem. Ez az
eredmény kísértetiesen azonos a
tavaszi országgyûlési választási

eredményemmel, ami számomra
azt jelenti, hogy a nemzeti-kon-
zervatív radikalizmusnak helye
van Szentendre közéletében. A
dunakanyari települések közül
Szentendrén szerepelt legjobban a
Jobbik, ami némi büszkeséggel
tölt el. Ígérem, hogy a választási
programunkban megfogalmazott
feladatok végrehajtásáért becsü-
lettel ki fogok állni.

A szavazatok 17,13%-ával,
összesen 1373 vokssal egy
újonnan alakult formáció élén
második helyezett lett a polgár-
mesteri székért folytatott küz-
delemben, és a Tegyük Élhe-
tõbbé Szentendrét két képvi-
selõt is delegált a képviselõ-
testületbe, Fekete Jánost és
Fülöp Zsoltot. Hogyan értékeli
az eredményt?

LIGETI KÁROLY:
Gratulálok dr. Dietz
Ferenc polgármester
úrnak, valamint a
mandátumot szer-
zett képviselõknek.

Tekinthetem úgy is, hogy a
17,13% eléggé kevés, de vélhetem
úgy is, hogy 1373 szavazat igen
sok. Ez és a képviselõ-jelöltjeinkre
adott szavazatok azt ered-
ményezik, hogy a TESZ Szent-
endre életében második – meg-
határozó – tényezõ lett az MSZP
és a Jobbik elõtt, képviselõvé vált
jelöltjeinken keresztül pedig az
önkormányzatban is hangot
kaphat a civil társadalom. Itt és
most érdemi értékelésre nincs
lehetõségem, mindössze arra nyí-
lik tér, hogy megköszönjem a
TESZ-re, valamint a rám adott
szavazatokat. Úgy vélem, hogy a
ránk szavazók nem csak irá-
nyunkba megnyilvánuló bizal-
mukat fejezték ki, hanem a koráb-
bi városvezetéssel kapcsolatos
kritikájukat is.

1245 szavazattal, 15,54%-os
arányban harmadikként vég-
zett a négyfõs polgármester-
jelölti mezõnyben. Az MSZP
egyetlen taggal, önnel fogja
képviseltetni magát az elkövet-
kezõ négy évben a helyi dön-
téshozatalban. Mit gondol a
szavazásról és az elért ered-
ményekrõl?

MAGYAR JUDIT:
Mindenek elõtt sze-
retném megköszönni
a választóknak a
szentendrei szocia-
listák jelöltjeire lea-

dott szavazatait, egyúttal gratu-
lálok az újraválasztott polgár-
mesternek és a testületbe jutott
képviselõknek. Az elért eredmény-
nyel nem vagyok elégedett. Ismét
beigazolódott, hogy Szentendre
kellõképp’ nagy ahhoz, hogy az
országos párt-arány képezõdjön le

a választás során. A szavazók egy
része a civil jelöltekben kereste az
alternatívát, nagyobb hányaduk
távolmaradással alkotott véle-
ményt. A második helyezett és
köztem ugyan csekély, 1,59%-nyi
(128 szavazat) különbség volt,
mégis jelzésértékû számomra az
eredmény. A helyi MSZP-nek a vá-
lasztási eredmények mélyreható
elemzése után le kell vonni a kon-
zekvenciákat, és új stratégiát kell
felállítani az elkövetkezõ négy
évre.                                     B. T.

VÁROS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 2010. OKTÓBER 8.6

A választások elõtt két nappal
megjelent a Szentendre és Vi-
dékében egy cikk az SZDSZ pro-
minens, Szegõ András tollából
„Rossz irányt vett dr. Filó
András” címmel.
Kifogásolja Szegõ úr, hogy az
LMP-t az SZDSZ édes gyerme-
kének neveztem, mintha ez sértés
lenne a számára, és ezt azzal az
állítással teszi érthetõvé számom-
ra is, hogy az LMP saját magát
nem liberálisnak, hanem zöldnek
határozza meg. Hahaha! Láttam
én már karón varjút. Azt az
érvemet egyszerûen lesöpri, hogy
a volt SZDSZ-szavazók (bizo-
nyára õ is) egyöntetûen az LMP-re
szavaztak tavasszal, de most is
(lásd TÉSZ). Ha venné a fáradtsá-
got, és utánanézne a korábbi
szavazási eredményeknek, „meg-
lepetéssel” tapasztalná, hogy
szinte szám szerint azonosak a
körzetekben az SZDSZ- és LMP-
szavazatok. Persze lehet hülyének
tettetni magát az embernek, vagy
hülyének nézni a másikat, ettõl a
tények azért tények maradnak.
A továbbiakban azt kifogásolja
Szegõ úr, hogy név szerint emlí-
tettem, mint a Turul fesztivál
fõcenzorát. Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester nekem kijelentette,
hogy az SZDSZ hozzájárulása
nélkül nem engedélyez a képvi-
selõ-testület közterületen olyan
rendezvényt, amelyet a Szent-
endrei Nemzeti-Konzervatív Kör
szervez. Ennek volt következ-
ménye az 50-es éveket idézõ cen-
zúra, amit az SZDSZ részérõl
Szegõ András vezényelt. Nagy
eredménynek tartja, hogy végül
nem tiltották be az idõközben
hagyománnyá váló rendezvényt.
(Egyszerûen nem volt miért.) Az
meg egyszerûen nem igaz, hogy

spontán civil szervezõdés indult a
fesztivál megtartása ellen. Bár az
való igaz, hogy én is hallottam
néhány SZDSZ-es hõbörgõrõl. 
Ezek után már nem a testület
engedélyezte a rendezvényeket,
hanem a kulturális bizottság. Az
elsõ alkalommal én is részt vet-
tem ezen a bizottsági ülésen. Az
SZDSZ két képviselõje azon
nyomban leszavazta az engedély
megadását. A bizottsági ered-
mény 3:2 volt az engedélyezõk
javára. Ezt az SZDSZ-es képvi-
selõk úgy értékelték, hogy nincs
meg a minõsített többség (kéthar-
mados), ezért nem lehet a Turul
fesztivált engedélyezni. Ha nem
vagyok ott, még sikerült is volna
ez a malõr, de felszólalásomra a
bizottság elnöke elfogadta, hogy
ehhez nem kell minõsített több-
ség.
Az csak hab a tortán, hogy az
SZDSZ ezt követõen minden
évben leszavazta a rendezvé-
nyeinket. Ennyit a liberális tole-
ranciáról.
Az pedig szemenszedett hazug-
ság, hogy a Magyar Gárda a Szta-
ravodai úton masírozott. Kizáró-
lag magánterületen zajlott min-
den rendezvénye a Gárdának,
legalábbis Szentendrén. 
Végül azzal zárja – gondolom, a
választás jegyében – sorait, hogy
„nem kívánom senkinek, hogy
valaha is dr. Filó András legyen a
cenzor Szentendrén”. Nem cen-
zorként indultam a választáson,
ezeket a babérokat meghagyom a
magukfajtának, van benne gya-
korlatuk. A magunkfajtának ele-
gendõ keresztény-konzervatív
módon gondolkodni és viselkedni.

DR. FILÓ ANDRÁS

Egy kérdés – egy válasz
POLGÁRMESTERJELÖLTJEK A VÁLASZTÁS UTÁN

Ki van iránytévesztésben?
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A POLGÁRMESTER JELÖLTEKRE LEADOTT
SZAVAZATOK ÖSSZESÍTÉSE A KÖVETKEZÕK
SZERINT ALAKULT:

Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 
szervezet érvényes 

szavazat
1   Dr. Dietz Ferenc FIDESZ 4 393 54,82
2   Dr. Filó András JOBBIK 1 003 12,52
3   Ligeti Imre TESZ 1 373 17,13
4   Magyar Judit MSZP 1 245 15,54

AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN
MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÕK:

Az 1. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Tolonics Gyula, 
a 2. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Dicsõ Zoltán,
a 3. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Kun Csaba,
a 4. számú választókerületben 
a FIDESZ  jelöltje Kiss Károly,
az 5. számú választókerületben 
a FIDESZ dr. Pázmány Annamária,
a 6. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Zakar Ágnes,
a 7. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Hidegkuti Gergely,
a 8. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje dr. Török Balázs,
a 9. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje dr. Dukai Miklós,
a 10. számú választókerületben 
a FIDESZ jelöltje Pintér Ádám 
került megválasztásra.

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN
Fülöp Zsolt (TESZ), Fekete János (TESZ), dr. Filó
András (JOBBIK) és Magyar Judit (MSZP) szerzett
mandátumot.

AZ EGYÉNI KÉPVISELÕ-JELÖLTEKRE LEADOTT
ÖSSZESÍTÉS A KÖVETKEZÕK SZERINT
ALAKULT:

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Benkovits György MSZP 112 12,79
2 Bodó Tibor FÜGGETLEN 51 5,82
3 Dr. Filó András JOBBIK 112 12,79
4 Ifj Lator László TESZ 77 8,79
5 Tolonics Gyula FIDESZ 449 51,26
6 Valentin Sándorné Ipartestület 75 8,56

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Cimbula Péter JOBBIK 79 11,52
2 Dicsõ Zoltán FIDESZ 351 51,17
3 Nagy Gábor Ipartestület 14 2,04
4 Némethné 

Tóth Ágota TESZ 85 12,39
5 Radványi

G. Levente MSZP 157 22,89

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Berkesi Attila JOBBIK 122 13,72
2 Fekete János TESZ 149 16,76
3 Kun Csaba FIDESZ 455 51,18
4 Magyar Judit MSZP 126 14,17
5 Szente Jánosné Ipartestület 37 4,16

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Dubecz Zoltán Ipartestület 16 2,04
2 Hankó László MSZP 104 13,23
3 Hopka Károly JOBBIK 86 10,94
4 Kis Imre TESZ 206 26,21
5 Kiss Károly FIDESZ 374 47,58

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Fülöp Zsolt TESZ 290 36,76
2 Gyenes András JOBBIK 94 11,91
3 Kelemen Sándor Ipartestület 14 1,77
4 Dr. Pázmány 

Annamária FIDESZ 291 36,88
5 Trenka István MSZP 100 12,67

A választókerületben a választás eredménye ellen Fülöp
Zsolt fellebbezést nyújtott be, így a végleges eredmény
késõbb kerül megállapításra.

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Andresz Csaba MSZP 104 10,64
2 Fülöpné Molnár 

Marian TESZ 151 15,46
3 Sima Antal Ipartestület 27 2,76
4 Szatmári László JOBBIK 113 11,57
5 Zakar Ágnes FIDESZ 582 59,57

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Dragon József Ipartestület 75 9,25
2 Hidegkuti Gergely FIDESZ 401 49,45
3 Ligeti Imre TESZ 107 13,19
4 Ifj Papp Ferenc FÜGGETLEN 18 2,22
5 Sass Szabolcs MSZP 116 14,30
6 Szarka Károly FÜGGETLEN 29 3,58
7 Szklenka Miklós JOBBIK 65 8,01

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Csentõs Balázs JOBBIK 83 11,82
2 Dr. Komár Gábor Ipartestület 60 8,55
3 Maholányi Pál TESZ 134 19,09
4 Dr. Török Balázs FIDESZ 370 52,71
5 Trenkáné 

Dr. Jarmalow Ilona MSZP 55 7,83

9. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Dr. Dukai Miklós FIDESZ 333 44,58
2 Holló István JOBBIK 169 22,62
3 Ilonka Csilla Ipartestület 23 3,08
4 Rédei Ottó MSZP 82 10,98
5 Dr. Széles Katalin TESZ 140 18,74

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET:
Jelölt neve Jelölõ Kapott      % 

szervezet érvényes 
szavazat

1 Hampel Mihályné Ipartestület 35 4,92
2 Hídvégi Krisztina TESZ 148 20,82
3 Lontai Tamás MSZP 86 12,10
4 Pintér Ádám FIDESZ 383 53,87
5 Zimits Béláné JOBBIK 59 8,30

Választási eredmények
Tisztelt szentendrei lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselõ és polgármester választás, valamint
a kisebbségi önkormányzati képviselõ-választás Szentendrén sikeresen lezajlott. 
A városban a választás napján a névjegyzékben 20 479 fõ szerepelt, szavazóként 8 122 választópolgár jelent meg, ez a
választópolgárok 39,6%-a. A leadott érvényes szavazatok száma 8 014 db. A választópolgárok 4393 érvényes szavazattal
dr. Dietz Ferencet, a FIDESZ jelöltjét választották meg a város polgármesterének, ez a leadott érvényes szavazatok
54,82%-a.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ-
VÁLASZTÁS:

2010. október 3-án a cigány, a horvát, a görög, a román és
szerb kisebbségi önkormányzati képviselõk választására
került sor, mindegyik kisebbség vonatkozásában a
választás eredményesen és érvényesen zárult.

CIGÁNY kisebbségi önkormányzati képviselõvé az
alábbi jelöltek kerültek megválasztásra:

Jelölt neve Jelölõ Kapott     
szervezet érvényes 

szavazat
Endrei Zoltán MCF 61
Német András MCF 60
Német Vince MCF 63
Németh Róbert MCF 60

GÖRÖG kisebbségi önkormányzati képviselõvé az
alábbi jelöltek kerültek megválasztásra:

Jelölt neve Jelölõ Kapott     
szervezet érvényes 

szavazat
Intzoglou István Magyarországi Görögök

Kulturális Egyesülete 10
Siragakisz Alexisz Magyarországi Görögök

Kulturális Egyesülete 10
Tarjányi Attila Magyarországi Görögök

Kulturális Egyesülete 9
Tzortzoglou Georgios Görög Ifjúsági Egyesület 8

HORVÁT kisebbségi önkormányzati képviselõvé
az alábbi jelöltek kerültek megválasztásra:

Jelölt neve Jelölõ Kapott     
szervezet érvényes 

szavazat
Burics Veronika Magyarországi 

Horvátok Szöv. 23
Heintz-Valentin Éva Magyarországi 

Horvátok Szöv. 18
Szautner Katalin Magyarországi 

Horvátok Szöv. 26
Valentin János Magyarországi 

Horvátok Szöv. 26

ROMÁN kisebbségi önkormányzati képviselõvé 
az alábbi jelöltek kerültek megválasztásra:

Jelölt neve Jelölõ Kapott     
szervezet érvényes 

szavazat
Bácsiné Pántya Budapesti Románok 
Éva Kulturális Társasága 16
Nemes Aurélia Budapesti Románok 
Ildikó Kulturális Társasága 16
Nemes Lászlóné Budapesti Románok 

Kulturális Társaság 14
Vaskóné Pántya Budapesti Románok 
Júlia Kulturális Társasága 17

SZERB kisebbségi önkormányzati képviselõvé az
alábbi jelöltek kerültek megválasztásra:

Jelölt neve Jelölõ Kapott     
szervezet érvényes 

szavazat
Margaritovits Szentendrei Szerb 
Milenkó Klub Kulturális 

Egyesület 22
Sztankovics Nándor Szentendrei Szerb 

Klub Kulturális 
Egyesület 21

Vukovits Dusán Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 

Egyesület 29
Vukovits Koszta Szentendrei Szerb 

Klub Kulturális 
Egyesület 33

Végezetül a Helyi Választási Iroda szeretné megköszönni a
szavazatszámláló bizottságok eredményes munkáját,
melyet a szavazás napján végeztek. Bízunk abban, hogy a
jövõben is számíthatunk munkájukra, és hasonló
hatékonysággal tudunk majd együttmûködni a választások
törvényes lebonyolítása érdekében.

Tisztelettel: DR. MOLNÁR ILDIKÓ, A HVI vezetõje
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Az anyatej világnapja
ötödször
„Boldog a méh, mely téged hordozott
Az emlõ, melyet szoptál.”

Az idézett szavakat Lukács evangélista írta az Újszövetségben. A Jézus
anyját, Máriát „dicsérõ” szavakat lejegyzõ evangélistáról tudjuk, hogy
orvos volt, és nemcsak az anyaság dicséretét írta fel, de a teremtésrõl
is vallott. Az anyák több ezer éve nemcsak az élet forrásai, de saját
testükkel annak táplálói, növelõi is. A csak pár évtizede „felfedezett” és
a kereskedõk által szorgalmazott, az anyákra „tukmált”, világszerte el-

terjedt bébitáp-
szerek ellen
végre fellázadt
a józan ész is.
A WHO (Egész-
s é g ü g y i
Világszervezet)
1 9 9 2 - b e n
augusztus 12-
ét az anyatej
világnapjává
nyilvánította.
A Magyar

Védõnõszolgálat szentendrei csoportja öt éve kapcsolódott a mozga-
lomhoz. A nyári szabadságok miatt azonban kissé késõbbre tette a
hivatalosan jegyzett nap ünneplését. Idén szeptember 15-én, csütörtök
délután a Pest Megyei Könyvtár elõcsarnokában várták a védõnõk a
szoptató anyákat és gyermekeiket, akik aztán ölben, tipegve, vagy
„gyors léptekkel”, nagy vidámsággal meg is érkeztek. Szerencsére
velük jött több apuka is.
A megjelenteket az ünnepi asztalnál dr. Dietz Ferenc polgármester, 
dr. Pázmány Annamária fõorvos, az Egészséges Városért Köz-
alapítvány elnöke, Péter Erzsébet, a Szentendrei Védõnõ Szolgálat
vezetõje, Vargáné Kiss Zsuzsanna, a kistérség vezetõ védõnõje, Laki
Zsuzsanna, ugyancsak a kistérség gondozónõje és Kecskésné Sipos
Andrea, a helyi Gondozási Központ vezetõje várta. A rendezvényt a
Gondozási Központ egyébként szponzorálta is.
A két nagyobb kislány által elmondott kedves köszöntés után a pol-
gármester út szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy a város igyekszik
mindent megtenni azért, hogy a családok és gyerekek egyre jobban
érezzék magukat itt. A gyermekeknek sorra játszóterek épültek a város-
ban, a babautalványokkal a családoknak igyekszenek segíteni. Péter
Erzsébettõl azt is megtudhattuk, hogy a családokat tizenhárom védõnõ
(ebbõl nyolc helyi, öt kistérségi) segíti. Õket név szerint most nem
tudjuk felsorolni, de tudjuk, hogy az õ munkájuk eredménye az, hogy
Szentendrén hat hónapos korukig 75-85 százalékban kizárólag csak
anyatejjel táplálják a csecsemõket. A köszöntõk, beszédek után az
édesanyák szép emléklapot vehettek át, amelyet a rendezvény másik
szponzora, Vincze László papírmerítõ készített. Rajta a szöveg: Az
anyatej világnapja alkalmából a sikeres szoptatásért.
A hivatalos szavak után aztán a „mulatság” következett. Bokor
Györgyné Forró Ágnes énektanár dalra fakadt, és hívására csatlakoz-
tak hozzá az édesanyák és a már nagyobbacska gyerekek is. A székek
mellett asztalok várták a résztvevõket, rajtuk sütemény és ital. Az
eszem-iszom után a mozgékonyabbak még bementek a színházterem-
be, ahol a színpadon a gyermek tánccsoport tagjai gyakoroltak. A gyer-
mekkönyvtárban a padokon lévõ szõnyegen, illetve a kis székeken ülve
aztán még sokáig lapozgattak a könyvekben.

PETHÕ NÉMETH ERIKA

Immár 10 éve rendez a Bükkös-
partiak Baráti Köre Egyesület a
Bükkös-patak mentén élõkkel
összefogva pataktakarítást és
szemétszedést. Az évek során a
rendezvény résztvevõinek száma
folyamatosan nõ, a lelkes állandó
csapat mellett mindig vannak új
arcok, sokan jönnek más város-
részekbõl is, és örvendetes, hogy
mindig sok a kis és nagyobb gyer-
mek. Õket a takarítás után most
is programok várták: aszfaltrajz-
verseny, íjászkodás, kézmûves-
kedés, mesesarok. A programok
lebonyolításáért köszönet: Szi-
gethy Ildikó óvónõnek, Víg
Bálintnak és Horváth Gergõnek,
valamint Majnekné Horváth
Katalin és Deli Gabi tanárnõknek. 
A szervezésbe, munkába sok
tanár, civil kapcsolódott most is
be. Köszönjük az Izbégi Általános
Iskola tanárainak, diákjainak és
szüleiknek a sok segítséget, amit
a patak menti munkákban nyúj-
tottak. Köszönjük Szamos Lász-
lónak, Maros Márknak, a Tourin-
form irodának, Huzella Ildikónak
az ajándékokat, Kinga néninek a
finom ebédet, a VSZ Zrt.-nek, Mé-
száros Jánosnak a sok segítséget,
valamint Páljános Ervinnek és
Riesz Zoltánnak a támogatást.
Az idei õszi takarítás mellett
nagyobb horderejû dolgok is
zajlottak. Vállalkozók segítségé-
vel két szakaszon történt patak-
kotrás, fákat, bokrokat ültettünk
a patakparton, és a tavaszi ár-
vizek által tönkre tett közösségi
helyek közül még májusban a
közkedvelt Szegedi utcai ját-
szótér, most pedig a 2006-ban
felavatott Hamvas Béla tér rendbe

hozatala történt meg. Mindegyik
vállalkozói felajánlásnak: Her-
czeg Zalánnak és Kinál Bélának,
és számos civil munkájának
köszönhetõen újult meg.
Az árvíz okozta károk helyre-
hozatala folyamatosan zajlik a
Bükkös-patak mentén, de nagyon
sokat segítene, ha a károkról még
tavasszal az Állam Kincstárnak
beadott vis maior pályázat pozitív
elbírálásban részesülne, és pénzt
kapna a város a további fejlesz-
tésekre: hordalékfogó, partfal
megerõsítése a Bükkös mentén.
A rendezvényt dr. Dietz Ferenc
polgármester köszöntötte, és tisz-
teletét tette Gyürk András európai
parlamenti képviselõ is, aki mél-
tatta a Bükkös-partiak össze-
fogását, munkáját. A rendezvény
és a mostani patakrendezés nem
jöhetett volna létre Szentendre
Város Környezetvédelmi Alapjá-
nak támogatása nélkül.

ZAKAR ÁGNES

szervezõ

Pataktakarítás, faültetés

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
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Most már biztosan állíthat-
juk, hogy az ötödik évét megélt
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
fesztivál remek ötlet volt Máhr
Attilától és Erdész Lászlótól.
Mennyiben változott a rendez-
vény az elsõ évhez képest?
Ha jól tudom, az alapkoncepció az
volt, hogy a civilek és a vendég-
látósok a vállalkozókkal együtt
hozzák létre ezt a fesztivált. A
város leginkább a vállalkozók
pénzügyi támogatására és pá-
lyázati forrásokra támaszkodott.
Nem láttam bele, hogy ez az elsõ
évben maradéktalanul teljesült-e.
De amióta a szervezést és a prog-
ram megrendezését átvette a kul-
turális kft., a város beépítette a
rendezvény költségvetését a mû-
ködésünk költségeibe.
A cél azonban annyiban nem vál-
tozott, hogy ha nem is anyagilag,
de a programok megszervezé-
sében és a közremûködésben a
civilekre, az egyházakra, a ven-
déglátósokra és a vállalkozókra
építjük a rendezvényt. Mi leg-
inkább csak koordináltuk. Idén is
Novák Gábor, a az Új Mûvész
Étterem tulajdonosa segített ren-
geteget: az Apor-hídnál megren-
dezett programok javát õ szer-
vezte. A Tizenegylet Ifjúsági Egye-
sület által évek óta sikeresen mû-
ködtetett „ElevenKertben” kaptak
helyet a szentendrei zenekarok. A
Lázár cár téren az Experiment és
a Szentendrei Szerb Önkormány-
zat közös rendezésében zajlottak
a programok. A képzõmûvészeti
események közül a Mûvészet-
Malomban megrendezett „Nézhe-
tõ és Nézhetetlen” címû tárlatot
emelném ki, mely az Omkamra, a
VLS és az Experiment 2010. évi
szentendrei mûvésztelepének ki-
állítása volt. 
Az Öko Sátor az Egészséges Vá-
rosokért Közalapítvány szervezé-
sének volt köszönhetõ, a színházi
bemutatót Ivancsics Ilona Szágul-
dó Orfeuma hozta nekünk. Volt
jótékonysági est a Városháza
szervezésében, és jótékonysági
bolhapiac is a Szentendrei Szt.

Erzsébet Karitasz és a Magyar
Máltai Szeretet Szolgálat szent-
endrei csoportjának köszönhetõ-
en. A gyerekprogramokat szerve-
zésében pedig Aknay Ági segített
sokat. A Nagycsaládosok Szent-
endrei Egyesülete és a Szent-
endrei Baptista Gyülekezet a kéz-
mûves foglalkozásokat szervezte.
A bõ programválaszték kialakí-
tásában nagy segítségünkre volt
az idén a P'Art Moziból Klötz
Ildikó és munkatársai, a Skanzen,
a Pest Megyei Könyvtár. Széles
Nórának a mûsorfüzet szerkesz-
téséért jár köszönet, a Polgár-
õrség Szentendre tagjainak pedig
az útlezárásnál nyújtott segít-
ségért.

Van-e visszajelzésetek arról,
hogy mennyire csak a helyiek
programja ez, vagy mennyire
látogatott a fõvárosiak és más
települések lakói által?
Készítettünk ilyen felmérést, ami
még feldolgozás alatt van, ezért
az eredményét még nem tudom.
De nagyon sok helyen volt meg-
hirdetve a rendezvény, és egészen
biztos vagyok benne, hogy ren-
geteg látogatója nem csak a
szentendreiekbõl tevõdött össze.
Ennyi ember nem jön le a város-
ból. Bár az is az igazsághoz tar-
tozik, hogy ez az egyik olyan

szentendrei rendezvény, amely
leginkább megmozgatja a helyie-
ket. Olyanok is megjelennek a
lakótelepekrõl, Pismányból, vagy
épp Pannóniáról, akik egyébként
nem látogatják sûrûn a városi
programokat.

Miben tud mást nyújtani ez a
háromnapos fesztivál a többi
szentendrei rendezvényhez ké-
pest?
Egyrészt nagyon szerencsés, hogy
a nyár utolsó hétvégéjén rendez-
zük. Már vége a szabadságolások-
nak, de még nem kezdõdik az
iskola, és ebben az átállós
idõszakban ez egy utolsó jó nyári
buli lehet a családoknak és a fia-

taloknak. Másrészt nagyon széles
a programok palettája. Minden
korosztálynak jut kedvére való, és
a nagy tömegeket vonzó szóra-
koztató kultúrán át, a kisebb
látogatottságot élvezõ, „úgyne-
vezett” rétegkultúráig minden
megtalálható. A gyertyaúsztatás
és a Fényfõtér pedig nem sok
helyen van az országban. Ezek
igazi kuriózumok.

Van e valami, amin vélemé-
nyed szerint érdemes lenne vál-
toztatni?
Akármennyire is tetszett a részt-
vevõk nagy részének az idei fesz-
tivál, akad néhány terület, ahol
fejleszteni lehetne a fesztivált
infrastrukturális területen, és a
programok tekintetében is. A
kortárs képzõmûvészet erõsítésé-
re és a zenei programok mûfaj
szerinti szélesítésére gondolok
elsõsorban. Ehhez természetesen
több pénzre lesz szükség, de ha
már tavasszal ismerni fogjuk a
lehetõségeinket, lesz elég idõnk
szponzorok felkutatására. A
másik a Bogdányi utca bevonása
a fesztiválba, hogy a közönség ne
álljon meg a Fõ téren, hanem
találjon programokat egészen a
Czóbel parkig. Elõbb-utóbb jó
lenne a Perfomance Fesztivált is
visszahozni, hiszen az éjjel-nap-
pal 2006-ban erre a rendezvényre
épült rá, és a kettõ egymást na-
gyon jól kiegészítené ma is. 

Mennyi a költségvetése a
fesztiválnak?
Nettó 4-5 millió forint, melyet a
kulturális kft. költségvetésébõl
finanszíroztunk. Bízom benne,
hogy lesz rá pénz a jövõben is,
hisz ez a rendezvénysorozat már
beépült a városi rendezvények
közé.

NEMESHÁZI

Egy fesztivál ötödik éve
Ilyenkor õsszel, amikor már esténként jó egy kicsit befûteni, szívesen felidézünk néhány
nyári pillanatot. Még azoknak is bõven van mire visszaemlékezni, akik ki sem tették a lábukat
Szentendrérõl. Hiszen ez a város nyáron zsibong. Programok, programok hátán. Mára az egyik
leglátogatottabb programsorozat a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál lett. A rendezvény
idei szervezõjével, Szalay Fruzsinával, a Szentendrei Kulturális Kft. munkatársával arról
beszélgettünk, vajon mi a varázsa ennek a programnak, és vajon mi a jövõje.

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
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Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

október 1-jén, 85 éves korában elhunyt 
Szentendrey Géza. 

Temetése október 12-én, kedden 14 órakor lesz 
a Sztaravodai úti köztemetõben.

október 5-én, 90 éves korában elhunyt 
Szentendrey László. 

Temetése október 13-án, szerdán 14 órakor lesz 
a Szamárhegyi temetõben.  

SZENTENDREY CSALÁD

Szentendrey László 1920. október 5-én született Szentendrén. Az esztergo-
mi Ferences Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Királyi Honvéd
Ludovika Akadémián tanult. Századparancsnokként vett részt a doni har-
cokban. 1945-ben, a budai kitörési kísérletnél hadifogságba esett, 1947
végén tért vissza szülõvárosába. 1951-ig a Zrínyi Katonai Akadémián taní-
tott, majd lefokozták, elbocsátották. Nyugdíjazásáig a helyi kéziszerszám-
gyárban dolgozott.

Fájdalmas ez az év a Szentendrey család számára, hiszen a „nagy
öregek” mindannyian 2010-ben hunytak el: Szentendrey Katalin,
Szentendrey Györgyike, múlt héten Szentendrey Géza majd Szent-
endrey László. Katalin és Géza voltak testvérek, unokatestvérei
Györgyikének és Lászlónak.
A család az 1700-as évek elején telepedett le Szentendrén, eredeti
nevük Schartner volt. Az I. világháborúban Ágoston és József hõstetteik
miatt vitézi rangot kaptak, emiatt változtatták meg német eredetû
nevüket magyarra. A Szentendrey nevet a városhoz való évszázados
kötõdésük miatt vették fel.

Egy költõnõ halálára
Szeptember 13-án, 67 éves korában elhunyt sokunk barátja Tornay
Mari. Vidéki és országos lapokban megjelent versei ígéretes tehet-
ségnek mutatták. Életének közel két évtizede kötötte Szentendréhez.
Az itt eltöltött évek alatt született versei tették igazi költõvé. Legszebb
verseit, Rákosy Anikó rajzaival 1989-ben a Pest Megyei Mûvelõdési
Központ és Könyvtár adta közre AZ ELMERÜLT DUNA címû kötetben.
Tipográfusa Gaján Éva, szerkesztõje jelen sorok írója.
A könyvhöz Vas István írt ajánlást. „Ebbõl a kötetbõl sokfelé nyílik út.
Az útra bocsátó öreg költõ nem tehet többet, csak azt kívánhatja, hogy
az induló költõnek legyen ideje és ereje mindet végigjárni. És fontosab-
bat se, csakhogy bejelentse: Szentendrének költõje született.” 
Húsz év múltán, 2008-ban megjelent MISKOLC MORFONDÍR címû
kötetérõl, annak méltatója így írt: „Olvastak már Önök verset a Búza
téri kofaasszonyok emlékére, vagy a Katowice utcai macskákról?
Bizonyára nem. Eddig. Ugyanis városunk egyik legizgalmasabb költõ-
je, Tornay Mari õket is megidézi új kötetében…” Nem véletlen, amit
Szakonyi Károly írt a kötet elõszavában: „Tornay Mari a bogarak, ele-
sett emberek, csigák, tejeskannák, tarhonyalevesek, szálló füstök és
mindenféle városi (immáron miskolci) mikró-tünetek költõje.” 
Búcsúznak tehát tõle olvasói, barátai Szentendrétõl Miskolcig, szerte
az országban. A szentendreiek nevében én magam – nem véletlenül –
az alábbi versével.                                                                   M. GY.

SZTARAVODA
Máté Györgynek, elsõ szerkesztõmnek barátsággal

ha jön Aranyvirág a daróc remete
hegy völgy ösvény útján fehér szamarával
körül szelíd zsoltár úszna ezer madár
gyökér-kezében som kökény virágkehely
jön szokott derûsen a téli só miatt
a lengõ szakállú öreg mezítlábast
skanzen-mutatványnak ne higgyétek kérlek
ha szól rekedt hangján illõn köszöntsétek
nyújtsatok feléje friss forrásvíz-kupát
hajlott hátán riadt madaraink ülnek

„Zengj szívem dalt…!”
SILACHER JOLIKA, A LEGHÛSÉGESEBB CECÍLIA KÓRUS-TAG
EMLÉKÉRE

„Kislányom, te öregnek születtél!” – mondta dédanyám annakidején,
amikor újra, meg újra  ottragadtam az õ és kortársai társaságában.
Egyszerûen elbûvöltek a háborúk és egyéb, világraszóló események
elõtti-alatti-utáni történetek. Ezek a „mesék” valami titokzatos, szép,
hõsies és rendezett világba repítettek, jólesõ izgalommal töltöttek el, a
mesélõk iránt pedig, akik maguk is gyakran szerepeltek az
elbeszélésekben, tiszteletet és csodálatot ébresztettek bennem.
Szerettem az öregeket, a titkaikat, a jelen világnál jobbat, igazabbat
magukban hordozó lényüket.

Ilyen, régi rendet sugárzó, varázslatos jelenség volt Silacher Jolika is,
akit még óvodásként ismertem meg, a templomban, amint a Cecília
Kórusban énekelt. Szegény Anyám nagy szégyenkezésére, amúgy jól-
nevelt gyerekekként, testvéreimmel majd’ kiugrottunk jókedvünkben a
bõrünkbõl, ha valamelyik misén végre megláttuk a mókásan ka-
limpáló-hadonászó bácsit (azaz Silacher Miklós karnagyot) és a lehetõ
legviccesebben tátogó seregletet (a kórust). Jolika mindig köztük volt,
az elsõ sor közepe táján, tökéletes, visszafogottan elegáns öltözékben
és frizurával, gyönggyel a nyakában, csinosan, komolyan és áhíta-
tosan – õ tetszett nekem a legeslegjobban! Már akkor elhatároztam,
hogy egyszer én is pont ilyen énekes leszek!
Elszáguldottak az évek, és 25 évvel ezelõtt valóban énekes lettem a
Péter-Pál templom Cecília Kórusában. Silacher Jolika ekkor tegezõdõ
barátságába fogadott. Õ mindig fiatalos, energikus, fáradhatatlan volt,
én gyerekkorom óta koravén és konzervatív, így hát a bõ negyven év
korkülönbség dacára valahol találkozott a szellemünk, kedveltük
egymást. Mindig a régi rendet reklamálta, vele beszélgetve pontosan
lehetett tudni, mennyit züllött a világ, mert nem engedett a gyerekko-
rában megtanult színvonalból. A klasszikus mértékkel mért az utolsó
percig, s bizony, a jelen gyakran könnyûnek találtatott. Megértettem
háborgását, tudtam, hogy azt a bizonyos jobbat szeretné a mában vi-
szontlátni.
75 évvel ezelõtt, 13 éves kislányként kezdett énekelni a Cecília Kórusban,
és kitartott végig, míg három évvel ezelõtt visszavonult saját világába. Õ
volt köztünk az egyetlen, aki kezdetektõl tagja volt a kórusnak. Mi, töb-
biek, fiatalabbak, ezért-azért, okkal, nyomós ok nélkül sokszor elmarad-
tunk a próbákról – õ soha! 22 év alatt még köhinteni sem hallottam,
mindig szolgálatra kész, sziklaszilárd pont volt az életünkben, az az
eltûnõfélben lévõ fajta, akit, míg köztünk van, olykor megmosolygunk
furcsa buzgalmáért, azután, ha nincs többé, nincs kivel pótolni…
Silacher Jolika, a múlt értékeinek hûséges hordozója szeptember 9-én,
életének 88. évében csendben átlépett az Égi Birodalomba. Nem tudom,
vajon sikerül-e valaha tényleg olyan énekesnek lennem, olyan oda-
adóan áhítatos, Isten dicsõségére éneklõnek, amilyen Jolika volt.

LINDNER MONIKA

A szentendrei és a pomázi Szent Cecília Kórus tagjai Rómában, a Szent Cecília templom
elõtt, 1996-ban. A képen az elsõ sorban, balról a második Silacher Jolika.
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Múzeum-búcsúztató
Az 1951-tõl a Ferenczy Ká-

roly Városi Múzeumnak,
majd 1972-tõl a Pest

Megyei Múzeumok Igazgatósá-
gának és a Ferenczy család ál-
landó kiállításának otthont adó
épületet az egyházi kárpótlás
keretében október 1-jén vissza-
kapta a szerb egyház, a PMMI a
volt Pajor házban kap új otthont
az épület felújításának-bõvíté-
sének befejezõdése után.
Egy híján 60, illetve kettõ híján
40 év története zárul le ezzel a
költözéssel: a volt szerb tanító-
képzõ iskola ódon falai között
és a Czifka Anna tervei alapján
készült – ma már látjuk: nem
éppen szép és sikeres – újabb
épületben a múzeum munkatár-
sai Szentendre szívében érez-
hették magukat.
Itt mutatta be a környéken végzett ásatásain elõkerült kincseket 
dr. Soproni Sándor régész-igazgató, a földszinti könyvtárban várta a
híres-nevezetes látogatókat dr. Mailáth Imre, a múzeum legendás tár-
latvezetõje, a Görög utcára nézõ irodájában vívta véget nem érõ harcait
a gyakran fafejû feljebbvalókkal dr. Ikvai Nándor néprajzkutató-igaz-
gató, s alagsori szûk mûhelyében nagyította szebbnél szebb fotóit
Gajzágó Jolika. De ezek mellett a – mondhatjuk – emblematikus szemé-
lyiségek mellett számos, ma már közülünk eltávozott kollégánk vé-
gezte itt munkáját megyei muzeológusként, de Szentendre hasznára.
A város is örömmel fogadta az egyre szaporodó múzeumokhoz kap-
csolódó programokat: a hajdan volt Múzeumi Hónapok elõadásain
gyakran alig fértünk be a Tabernába, ahol délelõttönként iskolások
több generációja ismerkedett a helytörténettel, a képzõmûvészettel és a
múzeumok mûhelytitkaival.
Vajon mi lesz a vörös márvány lépcsõkbe belekövesedett ammoni-
teszekkel – ott maradnak-e, vagy egy nagy átalakítás következtében a
bontott sittben örökre elvesznek?
Persze, fölösleges nosztalgiázni: minden változás – ha jó kezekben van
az irányítás – pozitív végeredménnyel zárulhat: a szentendrei szerb
közösség bizonyára sokunk örömére fog új funkciót találni a vissza-
kapott épületben, s az újjávarázsolt Pajor házban a 21. századi múzeu-
mi elvárásoknak megfelelõ, új rendezésben csodálhatjuk majd meg
Fialka Olga, Ferenczy Károly és Valér festményeit, Béni szobrait és
Noémi kárpitjait.
Az új épületben a Ferenczy család mûvei mellett végre lesz a szentend-
rei képzõmûvészetet bemutató állandó kiállítás, egy korszerû idõsza-
kos kiállítóterem és a hatalmas, boltíves pincében római és középkori
kõtárat rendezünk be.
A Ferenczy Múzeum ugyancsak ebbe az épületbe átkerülõ, eddig zárt,
tudományos könyvtárának képzõmûvészeti anyaga olvasókönyvtár-
ként a nagyközönség rendelkezésére áll majd.
Az elõadó- és múzeumpedagógiai foglalkoztató-terem a múzeumi
kávézónak helyet adó, az épület kertjére nézõ tornácos toldaléképület
emeleti szintjén lesz kialakítva.
Ma még nehéz meghatározni, hogy mindez mikorra készül el, ami már
biztos, hogy a felújítási munkák a közbeszerzési eljárás befejezõdése
után még 2010. 4. negyedévében megkezdõdnek! Addig is, míg mind-
ezek a nagyszabású tervek megvalósulnak, kérjük Önöket, tartsák meg
jó emlékezetükben Szentendre elsõ múzeumát, s szíves türelmüket,
megértésüket kérjük a legújabb megnyitásáig!

A PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

MUNKATÁRSAI

Teljes rekonstrukció
a Castrumban

ASzentendre és Vidéke hetilap június 25-i számában Máté György
tollából Újjáépülhetne a leányfalui római õrtorony? címmel cikk
jelent meg. Örömmel olvastam, mert kissé elkeseredve szemlélem

a – nagyon szellemesen és találóan elnevezett – „térdig érõ falak” kon-
cepciójának magyarországi eredményeit. Ez egyfajta meglehetõsen
hamis „hûség” és „precizitás” szellemében nem engedi a napvilágra
került római – és nemcsak római – épületek, építmények felmenõ
falainak 40-50 cm-nél magasabbra emelését. Ennek eredményeképpen
pontosan az érdeklõdõ laikus turisták, iskolás gyermekek és fiatalok
számára Minótaurosz Labürinthoszát messze túlszárnyaló kuszaságú
kõ- és romhalmaz alakul ki. Ebben még az sem mindig ismeri ki magát,
aki hasonlót már látott, sõt, aki ilyen  munkálatokban részt is vett.
Milyen élményt nyújt egy ilyen „kõsivatag” például annak a fiatalnak,
aki kíváncsi arra, hogyan éltek a római katonák 2000 évvel ezelõtt? Attól
tartok, semmilyent. Véleményem szerint a régész és a mûemlékes
munkája akkor eredményes, ha a „befogadónak”, a közönségnek át tudja
adni azt a világot, melyben a régi emberek éltek, 1-2-3 ezer évvel ezelõtt! 
Nos, Európa nyugati felén több évtizede egy másik koncepció is
kialakult, mégpedig az, hogy a napvilágra került maradványokat
lehetõleg 100%-ban helyreállítsák strukturálisan és funkcionálisan is
az érdeklõdõ nagyközönség számára. Ez a gyakorlat különösen az
utóbbi 10-20 évben hatalmas sikereket ért el. Ma már turisták tízezre-
it vonzva és tanítva hoz bõséges anyagi hasznot is. (E sorok írója is
részt vett római fürdõ helyreállításában, ahol ma is fürdenek!)
Kitûnõ példa – többek között – a németországi Saarburg római erõdje, amely
a Taunus hegységben (Frankfurt/Main-Bad Homburg) az egykori felsõger-
mániai-raetiai Limes egyik átjáróját õrizte. Ma az UNESCO világörökség
része. A római tábor egy valamikori 5-600 fõs római cohors (ezred) táborhe-
lye volt, és a nagy régész és történész, Theodor Mommsen intézetében dol-
gozó Louis Jacobi régész vezetése alatt rekonstruálták elsõ ízben. Jelenleg a
tábor 95%-ban rekonstruált, a katonák barakkjaival, ahol aludni lehet,
kórházzal, raktárakkal, fürdõvel, étteremmel, ahol római ételeket és italokat
lehet fogyasztani. A rekonstrukció napjainkban is tart, hétvégéken római
napokkal, ahol hagyományõrzõk tartanak bemutatókat, koncerteket. A
létesítmény – természetesen mûemléki felügyelet alatt – vállalkozásként
mûködik, és abszolút nyereséges, évente látogatók tízezrei keresik fel.
Mindez a siker nemcsak a szemlélet, szervezés és akarat miatt volt
lehetséges, hanem azért is, mert a Castrum területén nem volt késõbbi
ráépítés, éppúgy, mint a szentendrei Ulcisia Castra területén. Sõt, a
szentendrei erõdítmény fekvése jóval kedvezõbb, mivel Szentendre bel-
városában fekszik. Helyreállítása a saarburgi koncepcióval különleges
élményt nyújtana, és nagyon sikeres üzleti vállalkozás lehetne.
Próbáljuk meg egyszer mi is!

FARKAS ENDRE

okleveles mérnök, a szentendrei Castrum KHE tagja



1956
PAULOVICS LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA 
A VÁROSHÁZA GALÉRIÁBAN

Ki tudja, miért – talán mert a mûvészettörténet jele-
sei aluszékonyak – a csaknem másfél évtizede
Szentendrén élõ s alkotó festõmûvész és grafikus,
Paulovics László még mindig nem kapta meg azt az
elismerést, ami mûvészete alapján megilletné.

Ennek a hallgatásnak oka lehet, hogy a partiumi
(szatmárnémeti) születésû alkotó, a romániai ma-
gyar képzõmûvészet jelese nem kötõdik szorosan –
jóllehet erkölcse és kisebbségtudata révén igen – a
különleges motívumvilágra, megjelenítési módra
épülõ hagyományos erdélyi mûvészethez. S talán az
is, hogy az újra kíváncsi, nem kevésbé a diktatúra
elõl menekülõ szelleme Romániából – kényszerû
utazás – a Német Szövetségi Köztársaságba rö-
pítette, ahol egy évtizedig tevékenykedett. 
Az õ erdélyisége – egy kissé leegyszerûsítve – jócs-
kán különbözik a Zsögödi Nagy Imre fény-
pászmákkal, munka-ünnep mozzanatokkal koszorú-
zott vásznain megjelent élményvilágtól és kifejezési
módtól. Érzésvilága inkább a, sajnos, korán elhunyt
Nagy Pál, de még inkább a kolozsvári modern piktor,
Nagy Albert (akirõl a magyar mûvészettörténet
ugyancsak semmit sem tud) modernségre nyitott
mûvészetével rokon.
Paulovics expresszív látomása – segítette-e eme lán-
golást a szatmárnémeti színháznál eltöltött díszlet-
tervezõi korszak – avval is hat, hogy a festõ és a
grafikus nem választja szét (talán még egy-egy mû
szerkezetén belül sem) a figurális és az absztrakt
ábrázolást. Pályaszakaszai sem, amelyekben a
„fejlõdés” valaminõ belsõ ritmus szerint megy
végbe, eme váltásokra épülnek, hanem az új és az új
(némely esetben régi-új) minél összetettebb, a
nézõben minél mélyebb érzéshullámokat keltõ meg-
jelenítésére.
Élményvilágának és kifejezésbeli arzenáljának
sokoldalúságát a kis kamarakiállítás meggyõzõen
mutatja. Nem csupán a modern festõ van jelen – a
szokatlan, legalábbis „szentendrei nézõpontból”
szokatlan Ház a hegytetõn (2004) organikus
szerkezetét mi mutatná jobban, mint a foltegységek-
bõl absztrakt látványvilággá emelkedõ hegyoldal –,
hanem az érzékeny tollú (kihegyezett nád- és acél-

tollú), bravúrosan rajzoló grafikus is. (Lásd a 2008-
as, az életmû motívumait-értékeit is szinte jellemtu-
lajdonsággá emelõ kiváló Kós Károly-portrét vagy a
magyarságügyért sokat tevõ „Erdély-szolga”, dr.
Szász István Tas leheletfinom pasztellarcképét.)
Az Alvók (1998) elemi erejû testimádata és a Rózsák
háborúja (2002) történelmi, ám korunkra is jellemzõ
káosza ugyancsak azt jelzi – a figurálissal és az
absztrakttal együtt van a gazdag kifejezés-tar-
tomány –, hogy a mûvész a kor és a saját érzéshul-
lámai szerint választja meg a megjelenítés miként-
jére (szerkezet, motívum- és színvilág) nagyon is
kiható credóját.
Az erkölcsös alkotó – már pedig Paulovics László
ilyen mûvész – nem menekülhet el kora problémái
elõl. A legjobbak legalábbis együtt rezegtek, mert
gondolkodásukat is meghatározta, a történelmi
súlyokkal és a korszakra jellemzõ humanista (nem-
egyszer föld alá kényszerült) törekvésekkel.
Paulovicsnak az idegen ég alatt – vagyis a szabad-
ságban – való élés megadta, hogy bátran valljon az
1956-os magyar forradalommal kapcsolatos érzé-
seirõl.
1956 címû, hét darabból álló, egy plakáttervet is
magában foglaló grafikasorozata (vegyes technika,
tempera, tus, applikáció) – a kamaratárlat nóvuma –
mindennél jobban bizonyítja a forradalom igazságá-
nak elkötelezett mûvész invenciózus kifejezõerejét,
nem különben ethoszát. A kalligráfiát (Nagy Imre
nemzethez idézett rádiószózata) és a tárgyi motí-
vumvilágot töredékes szerkezettel – hol a sûrû vo-
nalháló feketéjének, hol a papír égetõ fehérjének a
kivillanásával – úgy szervezte krónikaíró hûséggel
eggyé, hogy lapjai katarzist kiváltó mementók. Amit
sugallnak, az magatartásbéli parancs: õrizzük a
tüzet!

SZAKOLCZAY LAJOS
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A Deim család 
kiállítása
október 15., péntek 18 óra,
Izbégi Általános Iskola

Deim Pál képzõmûvész, Deim
Péter fotómûvész, Deim Tamás
építõmérnök. Deim Balázs
fotográfus kiállítását méltatja:
Simándi Csaba író. A kiállítás
kurátora Deim Réka, zongorán
közremûködik Deim Sára és
Farkas Zsolt. Ünnepi köszön-
tõt mond: dr. Dietz Ferenc pol-
gármester.

Szentendre Art + Õsz

Szeretettel várnak mindenkit
Sallay László festõmûvész
Szín-terek címû kiállításának
megnyitójára és állófogadásra
október 9-én, szombaton 
19 órától a Café Rodin
Galériába (Ady E. u. 6.,
www.caferodin.hu). 
A megnyitót követõen, 
21 órától a Budapest Wine
Lounge  szervezésében
Cheese & Wine & Chillout
kötetlen borkóstoló, ahol
tovább polemizálhatunk a
mûvészet és bor kapcso-
latáról…
A kiállítás megtekinthetõ
november 15-ig, naponta 8-20
óráig.

Ízig-vérig Nõ
vagyok!?

Interaktív elõadássorozat a
férfi-nõ kapcsolatról
kéthetente csütörtökön
18.30-kor, október 14-tõl a
Café Rodin Galériában (Ady E.
út 6.). Mindenkit várunk
szeretettel. Belépõ, mely tar-
talmaz egy tetszés szerinti
wellcome drinket: 1500 Ft. 
E-mail: halkert@gmail.com.
Tel. 06-20-823-2025.

Új idõpontban 
a Tipegõ-Topogó!
A Püspökmajor lakótelepi
klubkönyvtárban minden 
kedden 10.15 órakor. 
Elsõ alkalom: október 12-én!

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
A Mediator Kft. valamennyi térelválasztó elemét
50%-os árengedménnyel kiárusítja!

Cölöp, karó, minikaró, ágyásszegély, deszka,
gerenda stb. 
20%-os kedvezménnyel kapható.
Minõségtõl függõen egyes termékeknél magasabb
engedmény!

Mediator Kft. 2000 Szentendre, Kõzúzó utca 26.
Tel.: 26/500-607, 500-608 • Fax: 26/500-610

E-mail: office@blokkwood.com

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-16 óráig

Paulovics László és Szász István Tas 
a kiállítás megnyitóján
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Pápaszobor 
a templomnál

Szobrot állít a szentendrei római
katolikus egyházközség II. János
Pál pápának a Péter-Pál templom
elõtti téren. Az életnagyságú
alkotás elhelyezését a Mûvészeti
Tanács és a városi önkormányzat
is támogatta. A szóban forgó
területet az egyházközség kezde-
ményezésére tavaly keresztelték
el Árpád-házi Szent Erzsébet
terének.

,,Szájról szájra, kézrõl
kézre, lábról lábra,
ahogy régen volt”

Szeretettel hívunk minden kis-
gyermeket, gyermeket, szüleikkel
együtt, hogy felelevenítsünk,
megtanuljunk és átéljünk régvolt
dolgokat. Kísérjük végig a kenyér
útját, míg a magból kelt tészta
lesz; süssünk együtt langallót;
gyúrjunk csigatésztát, ahogy
nagy- és dédanyáink is tették.
Varrogassunk, öltögessünk, szö-
võszéken szõjünk is, mindezt

jókedvvel, tánccal és énekléssel
fûszerezve. Még sok hagyomá-
nyos, ámde mára elfeledett fogla-
latosság vár ránk, kapcsolódva
jeles napjainkhoz, ünnepi szoká-
sainkhoz.
Örömmel várunk minden kedves
érdeklõdõt, péntek délutánon-
ként 16.30-tól 18 óráig a Püs-
pökmajor Lakótelepi Klubban. Az
elsõ alkalom – október 22-én –
ingyenes, ha jól érezték magukat,
és eljönnek hozzánk újra, az
elkövetkezõkben 800 Ft-ba kerül
egy alkalom. Elérhetõségek: 06-
70-704-1152, 06-20-597-1343.

Jótékonysági vásár

Október 16-án, szombaton 9-tõl
1 óráig a baptista imaházban
(Rákóczi u. 27.) jótékonysági
vásárt tartunk.
Használt ruhák 20, 50, 100 Ft-os
áron, használati tárgyak, csecse-
becsék.
Az eladásból befolyt összeget kar-
itatív célra fordítjuk.

A SZERVEZÕK

Amerikai vendégek Szentendrén
A szentendrei Dunakanyar Foltvarró Kör tagjai foltvarró asszonyokat
láttak vendégül, akik az Amerikai Egyesült Államokból, a patchwork
õshazájából érkeztek. A tiszteletükre rendezett kamara-kiállításon
mutattuk be legszebb alkotásainkat. Örültünk õszinte érdeklõdésüknek
és dicséreteiknek. Legnagyobb meglepetésünkre néhány perc alatt õk is
összeállítottak egy kiállítást a magukkal hozott apróbb munkáikból.
Finom házi sütemények, nyelvoldó házi pálinka és jó magyar bor mel-
lett könnyen ment a barátkozás, a tapasztalatcsere.
Köszönjük Szentendre önkormányzatának támogatását, melyet kiál-
lításunk megrendezéséhez nyújtott.

B. K. 

Szereplõk

Daniel Borovszki
Sifra, a felesége
Ajala, a lányuk
Robert, a volegény
Buki, a traktoros
Jaffa, a szomszéd

Rendezõ Besenczi Árpád

Besenczi Árpád
Fehér Anna
Kovács Mimi / Nemes Vanda
Lipics Zsolt / Gieler Csaba
Vidákovics Szláven / Zöld Csaba
Sztankay Orsolya / Vertig Tímea

www.szaguldoorfeum.hu



HIRDETÉS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 2010. OKTÓBER 8.14

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

10 hetes játékos kiscicák elvi-
hetõk (3 fiú és 2 lány). Tel. 06-20-
247-2157.

ÁLLATKÓRHÁZ – folyamatos éjjeli,
hétvégi ügyelettel Szentendre
központjában, 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

Szentendrei kávézóba heti 3
napra pultos hölgyet keresünk.
Tel. 06-20-655-3686.

Pénzintézet Dunakanyar
Igazgatósága pénzügyi tanács-
adókat és csoportvezetõket keres.
Követelmények: Minimum érettsé-
gi, diploma elõny. Felhasználó
szintû számítógép ismeret,
kreatív, önálló munkavégzés, 
tanulási készség. Amit kínálunk:
Garantált jövedelem, magas szintû
szakmai képzés, ügyfélkör. Tel: 06
30-211-0512, vitai.tamas@ing.hu

Állandó munkára raktári segéd-
munkást keresek. Tel. 06-70-383-
1129.

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

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

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

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

ÁLLÁST KERES

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

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, fris-
sítõ svédmasszázs. Tel. 06-30-
250-8028

Október a Látás Hónapja! A
VMED október 18-án, hétfõn 17-
tõl 19 óráig 50%-os kedvez-
ménnyel szûrõvizsgálatot
(látásvizsgálat, szemfenék, szem-
nyomás vizsgálat) tart dr. Gombos
Katalin fõorvos vezetésével.
Bejelentkezés: hétfõtõl péntekig
10-04 óra között a (26) 505-480
telefonszámon.

KIADÓ LAKÁS

Belvárosi garzonlakás 1 fõ részére
kiadó. Tel. 06-20-250-1638.

Szentendre központjában 50 nm-
es, 1 szoba összkomfortos lakás
kiadó, irodának is. Tel. 06 (26)
385-911, 06-20-977-7721.

Szentendrén fiatalos kislakás kocsi-
beállóval kiadó 70 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-20-330-3640.

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

Duna-korzón garázs kiadó 15 ezer
Ft/hó. Tel. 06-30-218-6193.

Kiadó lakás! Szentendre Széchenyi
téren II. emeleti, két szobás,
bútorozatlan. Tel. 06-30-422-5358.

Szentendrén a Püspökmajor-
lakótelepen 55 nm-es, 2 szobás,
bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 50 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-
281-0490.

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

Püspökmajor-lakótelepen Hamvas
Béla úti, I. emeleti, 43 nm-es lakás -
ha szükséges 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.

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

A Püspökmajor-lakótelepen kétszobás
lakás hosszú távra kiadó bútorozat-

lanul 55 ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-30-
233-5531.

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.

LAKÁS, INGATLAN

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS! 
Tel. 06-30-717-0833, 
www.ingatlankincstar.hu

Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás, 90 nöl-es
telek eladó. Csodálja meg, szeressen
bele! 30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft.
Tel. 06-30-605-7199.

Lupa-szigeten kis nyaraló két
szobával, szép õsfás környezetben
250 nöl-es kertel, 10 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Vasvári-lakótelepen 70 nm-es 1+2
félszobás extrán felújított lakás eladó
18,9 millió irányáron. Tel. 06-30-876-
7934.

Eladó- kiadó lakásokat, házakat kere-
sek. Tel. 06-30-876-7934.

•186 nm-es nappali+3 szobás
ikerház 32 millió Ft-ért;
•180 nm-es nappali+3 szobás
sorház 35 millió Ft-ért;
•64 nm-es 1+3 félszobás
újépítésû téglalakás 19,1 millió és
1,7 millió Ft-ért mélygarázs;
•Vasvári-lakótelepen 70 nm-es, 3
szobás téglalakás 17,5 millió Ft-
ért;
•Rózsakertben 57 nm-es lakás,
erkélyes 13,8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-876-7934.

Szentendrén, jó helyen masszív,
de felújítást igénylõ nagy lakóház
telekáron, 22 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 beszámí-
tok Szentendrén. Tel. (26) 385-387.

Leányfalun strandközelben, jó
helyen 570 nm-es udvarban kis
lakóház, ásott régi, jó kúttal, 26%-
os beépíthetõséggel 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
környezetben, 14 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

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

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

OKTATÁS

Japán hölgy japán nyelvoktatást vál-
lal. Tel. 06-70-580-6461.

Õszi szünetben játékos pszi-
chodráma foglalkozásra hívjuk 10-
14 éves gyermekét a Vadrózsa
panzióba! Meseírás, mesejáték,
jelmezkészítés! Németh Mária,
06-20-358-6239.

Fiatal tanárnõ történelem- és
németkorrepetálást vállal. Tel. 06-70-
236-2409.

Matematikából középiskolába
felvételizõknek (8-6-4 osztályos)
intenzív felkészítést vállalok rendsz-
eres tesztekkel. Tel. 06-30-855-3543.

Matematika-tanítás Pismányban min-
den szinten. Tel. 06-20-775-0888.

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

Barabás Felnõttképzõ Kft.
Catering/Business School inten-
zív tanfolyamokat indít: cukrász,
szakács, pincér, bárpincér, mixer,
vendéglátó eladó, étkezdés.
Tájékoztatás: (26) 309-686, 
(26) 314-274, 
www.okjfelnottkepzes.hu,
info@aradipanzio.hu.

Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelembõl, magyarból,
mûvészettörténetbõl Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket
és régiségeket vásárolok
készpénzért. Több évtizedes
gyûjtõi és szakértõi gyakorlattal.
Ingyenes becslést és tanácsadást
vállalok az alábbi szakterületek-
ben: festmény, mûtárgy, bútor,
szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-
meghatározás. Gyûjtõpartnerek
jelentkezését is várom. Tel. (06-1)
950-0995, 06-30-322-5989, sek-
ina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu szerelés. Tel. 06-70-
247-9072.

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

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

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

Lakástól az irodaházig minden, ami 
villanyszerelés. Templomi padfûtés,
szerviz, érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ
és biztonságtechnikai rendszerek
szerelése lakásokba 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 üzletközpon-
tjában bölcsödével, óvodával szem-
ben, 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. 

EGYÉB

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

Október a Látás Hónapja!
A VMED

október 18-án hétfõn 
17–19 óráig

50%-os kedvezményes 
szûrõvizsgálatot

(látásvizsgálat, szemfenék, 
szemnyomás vizsgálat) tart 
dr. Gombos Katalin fõorvos

vezetésével!

Bejelentkezés: 
hétfõtõl péntekig 10–04 óra között 

a 26/505-480 telefonszámon.



PROGRAM

15

KIÁLLÍTÁS

Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

Október 15. péntek, 17 óra
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Gunda András: Világom virágai
Megtekinthetõ november 12-ig

ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

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

Október 15. péntek, 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ III.
Csáji László Koppány elõadása

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A

AZ EZOTÉRIA NAPJAINKBAN

Öt elõadásból álló sorozat kéthetente
szerdánként, 18 órakor a Dunaparti
Mûvelõdési Házban 

Október 13. szerda, 18 óra
SZERETETNYELVEINK –
kapcsolataink alapjai, az öt
szeretetnyelvrõl

Október 27. szerda, 18 óra
PITAGORASZI NUMEROLÓGIA
– életünk a számok tükrében 

November 10. szerda, 18 óra
ALTERNATÍV GYÓGYÍTÁSI
MÓDOK – homeopátia,
Schüssler-sók, Bach-
virágterápia, kineziológia

Bõvebb információ: Polgár Edina, 06-
30-650-6490, info@afonya.hu
www.afonya.hu
Belépõdíj alkalmanként 800 Ft

Leányfalu, Ravasz László Könyvtár

Október 25. hétfõ, 17-19 óráig 
GRAFOLÓGIA ÉS ÖNISMERET

A fenti címmmel tart elõadást Pálmai
Anna az Interaktív Grafológusképzõ-
és Grafomédia Intézet igazgatója, a
Magyar Irástanulmányi Társaság
elnöke (www.grafomedia.hu, 
Pálmai Anna, mb: 30-922-29-48) 
Leányfalun, a Ravasz László
Könyvtárban. A részvétel díjmentes,
szeretettel várnak minden 
érdeklõdõt.

KONCERT
DMH Barlang
Dunakorzó 11/A

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

GYEREKPROGRAMOK

Pest Megyei Könyvtár színházterme
Pátriárka u. 7.
Október 13. szerda, 10 óra
A VÁRKASTÉLY TITKA 
A Maszk Bábszínpad elõadása 
Belépõjegy: 600 Ft
Jegyek elõvételben: Szentendrei
Kulturális Központ, 26/312-657

Lakótelepi Klub
Hamvas B. u. 4.
Október 16. szombat, 10 óra
SZÁRÍTOTTVIRÁG-KÉPEK 
ÉS DEKUPÁZS TECHNIKA
(Csempét, cserepet, üveget stb. 
hozzatok magatokkal!) 
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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 8. péntek
19.00 ÉSZAK (78’)
antidepresszív offroad movie
20:20 SZELLEMÍRÓ
(128’) kh.: 12- Roman
Polanski filmje

október 9. szombat
15:00 TOY STORY 3.
(87’)
17:00  TEENAGER FILM-
P’ART-I: 
NÉGYSZÁZ CSAPÁS
(91’)
18:30 A SIVATAG
VIRÁGA (120’) kh.:16 –
egy topmodellrõl…
20:30 SZELLEMÍRÓ
(128’) kh.: 12 – Roman
Polanski filmje

október 10. vasárnap
15:30 TOY STORY 3.
(87’)
17.00 ISTEN HOZOTT
AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106’)
18.45 ÉSZAK (78’) – anti-
depresszív offroad movie
20.15 A SIVATAG
VIRÁGA (120’) kh.:16 –
egy  topmodellrõl

október 11. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ -
Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESE
ÖSSZEÁLLÍTÁS
18:30 CADILLAC DRIVE
1-2.  (100’)  Fábry Sándor
és Wahorn András  road
movie-ja

20:15 HERVADÓ
VIRÁGOK (105’)
Jim Jarmusch filmje, 
fõsz: Bill Murray

október 12. kedd
17:00 HÓ (100’) k.h:12
(Kritikusok díja- Cannes)
18:45 A SIVATAG
VIRÁGA (120’) kh.:16
20:45 ÉSZAK (78’) – anti-
depresszív offroad movie

október 13. szerda
17:00 ÉSZAK (78’)
18:20 HERVADÓ
VIRÁGOK (105 ’) 
Jim Jarmusch filmje, 
fõsz: Bill Murray
20:00
PARTRASZÁLLÁS–
NYITOTT MOZI  
Részletes programinformá-
ció: www.partmoziszent-
endre.wordpress.com

október 14. csütörtök
17:00 ÉSZAK (78’) 
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: FRIDA (118’)
kh.: 16
20:30 CSAK EGY
SZERELMESFILM (100’)
k.h:18 – romantikus thriller

október 15. péntek
17:00 HÓ (100’) k.h:12 
18:45 LEVELEK
JÚLIÁNAK (100’) kh.: 12
fõsz.Vanessa Redgrave
20:30 MEDITERRÁN
FINOMSÁGOK (100’) kh.:
18  „finom” spanyol vígjáték

október 16. szombat
15:30 CSINGILING 
ÉS A NAGY TÜNDÉR-
MENTÉS (80’) kn
17:00 TEENAGER FILM-
P’ART-I: A HULLÁM
(101’) kh.: 12
18:45 LEVELEK
JÚLIÁNAK (100’) kh.: 12
fõsz.Vanessa Redgrave
20:30 CSAK EGY
SZERELMESFILM (100’)
kh:18 romantikus thriller

október 17. vasárnap
15:00 CSINGILING ÉS A
NAGY TÜNDÉRMENTÉS
(80’) kn
16:30 LEVELEK
JÚLIÁNAK (100’) kh.: 12
fõsz.Vanessa Redgrave
18:15 MEDITERRÁN
FINOMSÁGOK (100’) kh.:
18 „finom” spanyol vígjáték
20:00 HÓ (100’) kh:12
(Kritikusok díja - Cannes)

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

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

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

Az Agy Tanoda és a
Szentendrei Skanzen
együttmûködésének
sikerességét egy prog-
ramokban nagyon gaz-
dag családi nap bizo-
nyította október 2-án.
Az iskola valamennyi
diákja és dolgozója
családostul vett részt
ezen a szórakoztató és
színvonalas rendezvé-
nyen, ahol mindenki
nagyon jól érezte ma-
gát. Kicsik és nagyok
együtt tanultak meg
langollót sütni, csömö-
szölni, népi játékokat
játszottunk, és táncol-
tunk vidáman üveges
táncot.

Köszönjük a hozzátartozóknak a lelkes, aktív részvételt, és köszönetet
mondunk a Skanzen kedves munkatársainak, akik ezt lehetõvé tették.



SPORT
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Nyitás: október 11. hétfõ

Kassai Viktor Szentendrén
Tudták-e, hogy a világon nyolc-
százezer labdarúgó játékvezetõ
van, és legalább két és fél ma-
gyarországnyi futballista? 
Én Kassai Viktor nemzetközi lab-
darúgó játékvezetõtõl tudtam
meg, aki a Rotary Club Szentendre
vendége volt szeptember 23-án. A
klub aktuális elnökének, Vincze
Lászlónak az ötlete alapján alkal-
manként nyitott üléseket tar-
tanak, amelyekre ismert, érdekes
embereket hívnak meg elõadni és
beszélgetni. Politikusokat, gaz-
dasági szakembereket, a sport
vagy a kulturális élet prominens
képviselõit, ezáltal is ismertebbé
és népszerûbbé tenni az érdek-
lõdõk számára a Rotaryt. Elsõként
Kassai Viktort hívták meg ma-
gukhoz, aki a 2010-es futball
világbajnokságon képviselte Ma-
gyarországot a Dél-Afrikai Köz-
társaságban. 
„Aki egyszer megfertõzõdött ezzel a sporttal, az nem tudja abbahagy-
ni” – jelentette ki Kassai. „Én húsz évig dolgoztam azért, hogy bekerül-
jek pár percre ebbe a klipbe.” Vagyis abba a videoösszeállításba, amely
a foci VB mindennapjait mutatja be, s amelyet ezúttal mi is meg-
tekinthettünk, Az általa említett két évtized pedig azért tûnt annyira
meglepõnek, mert a szimpatikus, fiatal játékvezetõ életkora még csak
harmincöt év. 
A világbajnokság meccseit az egész világ láthatta a tévéközvetítések
révén, de azt, hogy miképp zajlott a „33. csapat", vagyis a résztvevõ
játékvezetõk élete, mivel teltek napjaik, azt ezen az esten tudhatták
meg a Rotary-tagok és a meghívott vendégek. Az elõadást követõ
beszélgetésben pedig többek között azt is, hogy van-e létjogosultsága a
videobíráskodásnak, miképpen tudja a játékvezetõ a futballistákat
fegyelmezni, milyen orvosi vizsgálatoknak vetik alá és hány kilométert
fut egy meccs alatt egy játékvezetõ (elárulom: 12-14 kilométert). Kassai
Viktor beszélt a döntések igazságosságának kérdésérõl, meg arról is,
hogy eddigi meccsei közül melyiket tartja a legsikeresebbnek, és
melyiket kudarcnak, s végül: bánja-e, hogy nem õ vezette a döntõt. 
Õszintén be kell vallanom, vajmi keveset értek a futballhoz. Azt ugyan
mindig tudtam, hogy az Aranycsapat mindmáig múltunk egyik leg-
nagyobb büszkesége, hogy a foci jóval több, mint egy szimpla sport,
hogy szinte mindenkinek van véleménye róla, s hogy egy-egy meccs
eredményének hallatán az egész ország felbolydul. Kassai Viktor
jóvoltából azonban ezen a kellemes estén sok mindent megtudtam
ebbõl a világból.
A rendhagyó klubülést megtisztelte jelenlétével Kercsmár András, a
Rotary magyarországi disztriktjének kormányzója is.

RAPPAI ZSUZSA

A hirdetés felmutatójának 20% kedvezményt adunk!

A Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (Szentendre, Sztaravodai u. 2.)
álláspályázatot hirdet EBÉDSZÁLLÍTÓ, HELYETTESÍTÕ GÉPJÁR-
MÛVEZETÕ MUNKAKÖR betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkakörbe tartozó feladatok: a szociális étkeztetettek részére az intézmény gépjár-
mûve segítségével az ebédeknek a gondozottakhoz való eljuttatása, sz.e. a lakásba
való bevitele. A gépjármûvezetõ távolléte esetén sofõri feladatok ellátása: idõsek szál-
lítása, ebédek házhoz szállítása, ügyintézés stb.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, B- kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû teherbíró képesség, empátiás készség, helyzetfelis-
merõ és problémamegoldó képesség, gépjármûvezetõi rutin.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány,
orvosi alkalmasság igazolása, ált. iskolai bizonyítvány másolata.
Benyújtási határideje: október 25. További információ: Lovas Judit, (26) 311-964


