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(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
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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,
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ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
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POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
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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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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 15. (péntek)

09.00 Szerb önkormányzatok delegá-
cióinak fogadása a Városházán

11.00 TESCO beruházásról
egyeztetés

18.00 A Deim család kiállításának
megnyitója az Izbégi iskolában

Október 16. (szombat)

17.00 Szakács Imre kiállításának
megnyitója a Mûhelygalériában

19.00 Dézsma utcai Nyugdíjas Klub
Szüreti Bálja

Október 18. (hétfõ)

10.00 TÖOSZ tréner képzés

Október 19. (kedd)

09.00 TÖOSZ elnökségi ülés
15.00 Hivatal átvilágításáról

egyeztetés pénzügyi szak-
értõkkel

Október 20. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés
13.00 Vállalkozókkal egyeztetés
14.00 Pirk Múzeummal kapcsolatos

megbeszélés
16.00 Városrehab ügyében

megbeszélés

Október 21. (csütörtök)

15.00 Testületi ülés
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Helyreigazítás

Lapunk múlt heti számában, Egy
kérdés – egy válasz címû cik-
künkbe két tévedés is csúszott.
Egyrészt helytelenül írtuk le Ligeti
Imre polgármesterjelölt nevét,
másrészt a kérdésben pontatlanul
szerepelt a jelöltállító társaság
neve. Helyesen: Társaság az Él-
hetõ Szentendréért.
A hibákért elnézést kérünk. 

A Szerk.

Letették az esküt a városvezetõk

További négy évre kapott bizalmat a választóktól
dr. Dietz Ferenc polgármester 

Dr. Török Balázs – a kistérségi iroda jelenlegi vezetõje – Riesz
Zoltántól, a HVB elnökétõl veszi át az alpolgármesteri megbízatást

Október 12-én Szentendre újonnan megválasztott képviselõi ünnepélyes keretek között tették le esküjüket 
a Városházán. A korábbi 19 fõs testület az idei ciklustól 15 taggal kezdi meg mûködését: (címlapfotónk sor-
rendjében, balról jobbra) dr. Fülöp Zsolt (TESZ), Fekete János (TESZ), Dicsõ Zoltán (Fidesz), Pintér Ádám
(Fidesz), Zakar Ágnes  (Fidesz), Kun Csaba (Fidesz), dr. Pázmány Annamária (Fidesz), Kiss Károly (Fidesz),
dr. Dietz Ferenc (Fidesz), Hidegkuti Gergely (Fidesz), Magyar Judit (MSZP), dr. Dukai Miklós (Fidesz),
Tolonics Gyula (Fidesz), dr. Török Balázs (Fidesz) és dr. Filó András (Jobbik). Cikkünk az 5. oldalon.

Újabb lehetõség 
a mozogni vágyóknak
A Vizes nyolcas uszoda tavalyi átadója után most ismét egy újabb
felújított sportkomplexummal bõvült a mozogni vágyó lakosok
lehetõsége. Szeptember végén adták át ugyanis Izbégen az új mûfûves
kisméretû futballpályát (20x40m), valamint az újrafüvesített nagy
sportpályát. Az új mûfüves pálya megvalósítását az önkormányzat
tulajdonában lévõ Szentendrei Sportcélú Kft. végezte, a régi füves pálya
felújítását pedig a SZEFI Egyesület vállalta magára. Az önkormányzat
a sportrendeletben foglaltak szerint vállalta az önkormányzati fenn-
tartású iskolák ingyenes pályahasználati lehetõségét hétköznap 8 és
14 óra között a mûfüves pályán, illetve a SZEFI részére is kiterjesztette
ezt a lehetõséget elõre meghatározott idõpontokban.
A pályák átadó ünnepségén labdarúgó tornát szervezett a SZEFI
Egyesület. Szeptember 24-én, pénteken 80 óvodás részvételével zajlott
a torna, melyen a Mesevirág Tagóvoda csapata szerezte meg az elsõ
helyet.
Szombat délelõtt az alsó tagozatosok mérték össze erejüket, az elsõ
helyen az Izbégi Általános Iskola csapata végzett. Délután, a felsõ
tagozatos diákok versenyében a Barcsay Jenõ Általános Iskola csapata
bizonyult a legjobbnak.

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt”
–  Márai Sándor – 

Október 23-án, szombaton 17 órára
az

1956-OS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC

tiszteletére rendeznek városi ünnepséget
a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében

(Szentendre, Pátriárka út 7.)

Köszöntõt mond:
DR. DIETZ FERENC

Szentendre Város Polgármestere

Ünnepi beszédet mond:
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA
Országgyûlési képviselõ

A 2010. évi városi kitüntetések átadása:

Szentendre 1956 Emlékérem
Szentendre Város Szolgálatáért Díj

Szentendre Város Közmûvelõdési Díja
Szentendre Város Közbiztonságáért Díj

Szentendre Város Testnevelési 
és Sport Díja

Szentendre Város Közegészségügyi Díja
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj
Szentendre Város Civil Szervezete Díj

„Talentum” Szentendre Jövõjéért
Ösztöndíj

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium

diákjainak ünnepi mûsora

A megemlékezés háziasszonya: 
Ivancsics Ilona színmûvésznõ

Az ünnepség elõtt 16 és 17 óra között
a Városházán lévõ ’56-os emlékmû elõtt 
a megemlékezõk mécsest gyújthatnak.

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város Polgármestere
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„Hõsök, egy nemzet mártírrá vált
hõsei elõtt hajtunk fejet” – ezekkel
a szavakkal kezdte megemlékezõ
beszédét Mikusi Zsolt ezredes, a
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának (MH KKB)
parancsnoka a nemzet gyásznap
alkalmából rendezett városi ün-
nepségen Szentendrén, a Millen-
niumi Emlékmûnél. Évek hosszú
sora alatt kialakult hagyomány,
hogy Szentendre önkormányzata
a nemzeti ünnepeinket a városban
mûködõ két katonai szervezet
közremûködésével rendezi meg.

Így történt október 6-án, az aradi
vértanúk emléknapján is. Dr.
Dietz Ferenc, Szentendre frissen
újraválasztott polgármestere fel-
kérésére a megemlékezés szónoka
a bázis parancsnoka volt. A hely-
õrségi zenekar rövid mûsorát és
Himnusz közös eléneklését kö-
vetõen Mikusi ezredes a gyásznap
hangulatához illõ versidézetekkel
gazdagított beszédében a mártír
tábornokok nevének sorolásával
felidézte a 161 évvel ezelõtti meg-
torlás körülményeit és tanulsá-
gait. Szólt a ’48-as honvédek és a

mai honvédség szellemi és lelki
kapcsolatáról, a forradalom és
szabadságharc szimbólumainak,
harci cselekményeinek, személyi-
ségeinek napjaink hagyomány-
ápolásába való szerves beillesz-
tésérõl, mint nemzeti és katonai
azonosságtudatunk alapvetõ ér-
tékeirõl.
Az ünnepség kedves színfoltja
volt az Izbégi Általános Iskola
tanulóinak ünnepi mûsora,
amelyben bemutatták a táborno-
kok életútjának jellemzõ moz-
zanatait és a magyar szabad-

ságért hozott áldozatukat. Az
ünnepi mûsor összeállítását,
valamint a diákok betanítását
Herbert Ágota, Lázár Enikõ,
Malinák Tünde és Frakas Arnold
Levente végezte. A méltóságteljes
nemzeti gyásznap városi megem-
lékezése a Millenniumi Emlék-
mûnél fejezõdött be a tizenhárom
aradi vértanút jelképezõ, nemzeti
színû szalaggal átkötött gyertyák
elõtti koszorúzással. Az emlé-
kezés virágait az MH KKB és a
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szak-
képzõ Iskola képviseletében Mi-
kusi Zsolt ezredes, parancsnok,
illetve dr. Kovács Tibor mérnök
ezredes, igazgató helyezte el.

Hõsök elõtt hajtottunk fejet

Kik voltak a mártír 
honvédtábornokok?
Aulich Lajos 57 éves, katolikus, nõtlen, pozso-
nyi német családban született, magyarul nem
tudott, de a magyar alkotmányra tett esküt, s ezt
mindhalálig megtartotta;
Damjanich János 45 éves, görögkeleti vallású,
nõs, határõrvidéki szerb katonacsalád sarja, 1848
áprilisában rendreutasítja a Magyarországot szi-
dalmazó Haynau altábornagyot, s emiatt az olasz
hadszíntérre vezénylik;
gróf Dessewffy Arisztid 47 esztendõs,
evangélikus, özvegy, valamennyi gyermekét
eltemette, majd 1849-ben, egy hónappal halála
elõtt újranõsült;
Kiss Ernõ 50 éves, özvegy, három élõ gyermeke
volt, magyar-örmény származású, mesésen
gazdag földbirtokos;
Knezich Károly 41 éves, katolikus, nõs, két
gyermek atyja, horvát családban született;
Lahner György 54 éves, katolikus, nõs, egy
gyermek apja, magyarországi német;
Lázár Vilmos 34 esztendõs, katolikus, nõs,
három gyermeket hagyott árván, magyar-örmény
származású;
gróf Leiningen-Westerburg Károly 30 éves,

katolikus, nõs, három gyermek atyja, birodalmi
német, a hesseni nagyhercegségben született;
Nagysándor József 45 esztendõs, katolikus,
nõtlen;
Poeltenberg Ernõ 36 éves, katolikus, nõs,
három gyermeke született, osztrák-német család
sarja, magyarul csak káromkodni tudott;
Schweidel József 53 éves, katolikus, nõs,
három gyermeke volt, magyarországi német szár-
mazású;
Török Ignác 54 éves, katolikus, nõtlen, kiváló
hadmérnök, Komárom várát az õ tervei szerint
építették át bevehetetlen erõddé;
gróf Vécsey Károly 42 éves, katolikus, nõs,
császári-királyi kamarás, apja lovassági tábornok
volt az osztrák oldalon, s a fia ellen tüzelte le-
velével a hadbírókat. 

Az aradi hõsök utolsó
gondolatai
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett
magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a
szolgálatot.  
Aulich Lajos

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem
és hazám szolgálatáért lángolt.  
Vécsey Károly

Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk
elviselni azt.  
Damjanich János

Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé
állok. Életem parányi súly csupán, de tudom,
hogy mindig csak Õt szolgáltam.  
Török Ignác

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó,
az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forrada-
lom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el
ezt az átkozott, meghasonlott világot.  
Schweidel József

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Poeltenberg Ernõ

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni,
ha semmit sem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz
emberré, jó katonává tett.  
Nagysándor József

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok
munkáját.  
Leiningen-Westerburg Károly

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá 
az apostolok lelke, és bitófák tövében kell 
forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.  
Lázár Vilmos

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az
isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!
Lahner György

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény
és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így
össze a kártyákat.  
Knezich Károly

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicsõ szentjei, virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a
hazáé az életük.  
Kiss Ernõ

Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így
parancsolja ezt hazám szolgálata.  
gróf Dessewffy Arisztid
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Október 12-én 17 órakor
került sor az új képviselõ-
testület alakuló ülésére. A

tizenöt tagú testületben a vá-
lasztások után a polgármesteren
és alpolgármesteren kívül immár
kilencfõs jobboldali frakció ül
szemben négy ellenzéki képvise-
lõvel. Az öt napirendi pont tár-
gyalása során esküt tettek az új
képviselõk és dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, valamint megválasztot-
ták az új alpolgármestert, dr. Tö-
rök Balázst. Az alakuló ülésen,
amelyen városunk intézményeinek
vezetõi, jeles polgárai is részt vet-
tek, dr. Dietz Ferenc a következõ
szavakat intézte az egybegyûl-
tekhez.

Tisztelt Képviselõ-testület!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm, hogy a szentendrei
választópolgárok jelentõs szám-
ban éltek október 3-án a törvény
adta lehetõségükkel, és városunk
jövõje iránti felelõsségüket át-
érezve elmentek szavazni. Köszö-
nöm az elmúlt ciklus közös mun-
káját Kun Csaba alpolgármester-
nek, képviselõinknek, és dr. Mol-
nár Ildikó címzetes fõjegyzõnek,
valamint az általa vezetett hivatal
munkatársainak. Köszönöm a je-
lölõ szervezetek tagjainak és a
helyi választási bizottságnak a vá-
lasztás szakszerû lebonyolításá-
ban való közremûködést. Köszö-
nöm, hogy a választók több mint
fele a FIDESZ-KDNP-re adta sza-
vazatát, ezáltal is megerõsítve azt,
hogy a város fejlõdéséért kitûzött
cél jó, és annak megvalósítását
támogatják. Bízom valamennyi
képviselõ-testületbe jutott politikai

szervezet városfejlõdés iránti el-
kötelezettségében, és abban, hogy
valamennyien aktívan fognak köz-
remûködni a város további, di-
namikus fejlõdésében.
Négy és fél évvel ezelõtt az idõközi
választáson 48 pontból álló prog-
ramot fogalmaztam meg a legfon-
tosabb rövid távú célokkal, mely-
nek egyik eleme volt a lakossággal
való kapcsolattartás, s ennek ered-
ményeként megszületett az itt
kirakott városkönyv, a zöld tele-
fonszám és e-mail cím, a számta-
lan munkacsoport, valamint a
„Városháza házhoz jön” fórum-
sorozat. A közös beszélgetések
során kristályosodott ki a város
hosszú távú fejlõdési terve, a

Dumtsa Jenõ városfejlesztési stra-
tégia és a 12 vezérprojekt. Ez a
tanulmány nem fióknak készült,
hiszen ennek mentén kezdtük el
fejlesztéseinket. A kultúra városa
program keretén belül számtalan
rendezvény, országos és határon
túlon is nagy jelentõséggel bíró
kiállítás van mögöttünk olyan
nagy neveknek köszönhetõen,
mint Csíkszentmihályi Róbert,
Aknay János és Balogh László tár-
latai. Megújult az új Mûvésztelep,
elõkészület alatt van a helytörté-
neti kiállítás és monográfia, ha-
marosan megkezdõdnek a vezér-
projektek közül a Fõ tér, a Mûvé-
szetMalom – amely mára az orszá-
gos kiállítóhelyek közé emelkedett
– építési-, valamint a templom-
dombi támfal helyreállítási mun-
kálatai. A turizmus fellendítésére
létrehoztuk a TDM Kft.-t, s pályá-
zatokat nyújtottunk be a siker
érdekében. Az okos város jegyében
bõvítettük bölcsõdéinket, óvodáin-

kat, tervszerûen fejlesztettük Pan-
nónia-telepet. Kiadtunk egy városi
házirendet, s több céget is behoz-
tunk Szentendrére. A zöld város
keretein belül pataktakarítást,
illegális hulladéklerakó-helyek fel-
számolását, komposztálást, a sze-
lektív hulladékgyûjtõk kiterjesz-
tését, hulladékudvar létesítését s a
házaktól történõ hulladékgyûjtését
kezdtük meg. Támogattuk a Föld
napját, az autómentes napot és a
Bükkös-pataki rendezvényeket.
Sikeres panel-rehabilitációt hajtot-
tunk végre a Füzesparkban és a
Rózsa utcai lakótelepen, valamint
leraktuk az új köztemetõ alap-
kövét, s a környezettudatosság je-
gyében átadtuk a Kaiser’s mögötti
P+R parkolót. A megújuló város
keretében akadálymentesítettük a
Polgármesteri Hivatalt és a Gon-
dozási Központot, s még számos
intézményt. Játszótereket, kerék-
párutat építettünk, s kiemelt pro-
jektként óvodákat újítottunk fel.
Bérlakásokat vásároltunk, s meg-
kezdtük a szakorvosi rendelõ kor-
szerûsítését. Az együttmûködõ vá-
ros jegyében TÁMOP és ÁROP pro-
gramokat tartottunk, növeltük a
közbiztonságot a térfigyelõka-
merák rendszerének segítségével,
erõsítettük az együttmûködést a
kistérség települései között; ez
utóbbit bizonyítja, hogy már kis-
térségi szinten mûködik a Csa-
ládsegítõ és a Gondozási központ.
Elindítottuk a Tavaszköszöntõ
Fesztivált, a Dunakanyari Nyári
Játékokat, az Aquavity és Pilisi
Tekerõ sportrendezvényeket.
Szorosabb lett a Skanzennel való
együttmûködés ugyanúgy, mint a
Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
ságával és a Régi Mûvészteleppel.
Jelentõs szerep jut a városi civil-
szervezeteknek az együttmûködés-
ben, valamint a „Szentendreiek
vagyunk” lokálpatrióta program
beindításának, hogy a helyi la-
kosok igazán szentendreinek érez-
zék magukat, s már gyermekko-
ruktól kialakuljon a városhoz való
kötõdés.
Bár az elmúlt idõszak hivatalosan
a kampány jegyében telt, azért a
munka nem állhatott meg. Folya-
matosan zajlott a „Szentendre
1000 év+” program jegyében a
nagyprojektek megvalósítása és
lezárása. Még ez év elején zártuk le
a Pannónia-telepi csapadékvíz-el-
vezetõ megvalósítását, az elmúlt
hetekben pedig 4 felújított óvodát
és Pismány fontos gyûjtõútjait, az
Barackos-Egres utakat avattuk fel.

Változatlan célunk a Dumtsa-terv
prioritásainak való megfelelés, a
kultúra, a mûvészetek, a köz-
mûvelõdés, és a minõségi turiz-
mus – például a Szentendrei Nyár
és a Szentendre Éjjel-nappal -
fejlesztése. Második prioritási
kategóriában az életminõség javí-
tását tartjuk szem elõtt. E kapcsán
nagyon fontos a képviselõk és a
hivatal munkájának átgondolása,
hiszen fontos az együttmûködés a
lakosság hatékonyabb kiszolgá-
lásának érdekében. Ugyanide tar-
tozik a már megkezdett programok
– a szakorvosi rendelõ, a belváros-
rehabilitáció – befejezése, vala-
mint a Dunakorzó  megújítása a
Duna Stratégia mentén. Kiemelt
figyelmet fordítunk majd a köz-
lekedésre, így a tehermentesítõ út
kiépítésére, a zöld programokra,
azaz a köztisztaságra, a hulladék-
szállításra, az energiahatékony-
ságra, a városüzemeltetési felada-
tokra és az átgondolt területi és
várostervezésre. A magas színvo-
nalú középfokú oktatás kiegészí-
téseként jelenleg is tárgyalások
folynak több felsõoktatási intéz-
ménnyel, hogy Szentendrére hoz-
zák tagintézményeiket, s így fia-
taljaink a város elhagyása nélkül
tudják majd továbbképezni ma-
gukat. A Dumtsa-terv harmadik
prioritásaként, a „kistérség motor-
ja” szerepben össze kell hangol-
nunk a kistérségi fejlõdést, szoros
kapcsolatrendszert kiépítve regio-
nális szinten is. Nagyon fontos ez
az együttmûködés a kulturális- és
egyéb intézményekkel, hiszen
Szentendre egyedül nem tud tovább
lépni, csak együtt lehet haladni.
Célunk változatlan, hogy Szent-
endre, amely büszke az épített és
természeti örökségeire, a kultu-
rális és történelmi hagyományaira,
a XXI. század kihívásainak meg-
felelõ város legyen. Bízom abban,
hogy ebben mindenki ténylegesen
partner lesz, valamennyi képvi-
selõtársam és az a 26 200 szent-
endrei lakos, akikkel közös az ál-
láspontunk; azaz „Csak Szent-
endre számít”. Ez egy olyan közös
alap, amelyre együtt építkezni
tudunk. Ehhez a munkához kívá-
nok mindenkinek erõt, egészséget,
hitet, türelmet, õszinteséget és
kitartást. Akik pedig mindehhez a
biztos családi hátteret nyújtják
nekem –- feleségem, Csilla, gyer-
mekeim, Dominika és Kornél, va-
lamint szüleim – hangozzék el szá-
mukra az utolsó, de legfontosabb
köszönöm!

Alakuló ülés

1000ÉV+
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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

Bursa Hungarica

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal együttmûködve kiírja a
2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók
számára a 2010/2011. tanév második és a
2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelent-kezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, 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 ren-

delkezõ, 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 sza-
kképzésben 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 benyúj-
tani legkésõbb október 29. péntekig a
Polgármesteri Hivatalba. A pályázati ûrlap átve-
hetõ 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

A HAWLE név világszerte a minõséget, a
vevõközpontúságot és az innovációt jelenti.
A HAWLE vízellátás és csatornázás minõségi
szerelvényeinek gyártója.
A HAWLE magyarországi képviselete és
gyára 1989-ben alakult, azóta elismert
anyagbeszállítója a víziparnak.

Kereskedelmi csapatunk erõsítésére
keresünk a legkorábbi belépéssel 
motivált kollégát 
belsõ-értékesítés munkakörbe
(munkavégzés helye: Szentendre)
FELADATOK:
• Cég meglévõ és új partnereivel való

kapcsolattartás a vevõközpontúság
figyelembevételével

• Megrendelések, ajánlatok, projektek fel-
dolgozása azok megválaszolása

• Értékesítési vezetõ közvetlen beosztott-
jaként a beszerzéssel, értékesítéssel és
szállítmányozással kapcsolatos feladatok
elvégzése; elemzések, kimutatások
készítése

• Aktív részvétel az értékesítésben,
vevõszolgálati vezetõk munkájának
támogatása

ELVÁRÁSOK:
• Jó szervezõ és áttekintõ készség
• Mûszaki végzettség
• Német és/vagy angol nyelv aktív

ismerete
• Számítógépes ismeretek
• Önálló, precíz munkavégzés

ELÕNY:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Valamely vállalat irányítási rendszer

ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, nemzetközi munkakörnyezet
• Fejlõdési lehetõség
• Versenyképes bér és juttatások

JELENTKEZÉS MÓDJA:
A fényképes szakmai önéletrajzát és motivá-
ciók levelét bruttó bérigény feltüntetésével
kérjük, küldje a info@hawle.hu e-mail címre.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

Ingatlan bérbeadás

Szentendre Város Önkormányzata pályázati 
felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérbevételére:

• Szentendre, 1039/1/A/7 hrsz-ú, természetben
Bükköspart 30-34. szám alatti épület emeletén
található 18 m2 alapterületû helyiség, valamint 
• Szentendre, 1039/1/A/5 hrsz-ú, természetben
Bükköspart 30-34. szám alatti épület földszintjén
található 24 m2 alapterületû helyiség.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. A pályázatokat a
hivatal iktatójába október 29. 8.30 óráig
(Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: (26) 503-377
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Gyakran találkozunk a ne-
vével a várost támogatók kö-
zött, de ott van a Szeresd Szent-
endrét Egyesület sétáin, s a
különféle helyi rendezvényeken
is. Honnan való ez a szoros
kötõdés a városhoz?
Szentendre nagy szerelem szá-
momra. 32 éve lakom itt, de már
születésemtõl, immáron 57 éve
ismerem. Felmenõim ide valók,
régi szerb család leszármazottja
vagyok, ük-, déd- és nagyszüleim
egyaránt itt éltek. Itt születtek, itt
dolgoztak, gazdagították a várost.
Gyerekkorom emlékei ezer szállal
kötnek ide, az ötven évvel ezelõtti
falusias hangulatú Szentend-
réhez, ahol még kecskék legeltek.
Ezek az idilli képek máig bennem
élnek, s meghatározzák az egész
életemet. 

Említette, hogy három év-
tizede költözött a városba. A
híres Szamos-marcipán neve
azonban régebben ismert.
Apám, akit Szavits Mladennek
hívták, s ebbõl magyarosított Sza-
mos Mátyásra,  fantasztikus tu-
dású és kézügyességû cukrász
volt. 18 éves korában már díjakat
nyert. Nagyanyám valaha papot
akart belõle csinálni, de õ inkább
cukrász szeretett volna lenni.
Gyalog ment be Pestre, hogy
cukrásztanuló-helyet szerezzen.
Így került a híres Auguszthoz,
nála tanulta ki a szakmát. Egy
dán cukrász mutatta meg neki,
hogyan kell marcipánból rózsát
csinálni. Egész éjjel ezt gyakorol-
ta, s reggelre már tudta is. 
1971-ben hoztuk létre, apámmal
és anyámmal együtt, családi vál-
lakozásként Pilisvörösváron a
marcipánüzemünket. Marcipán
díszmunkákat, tortadíszeket, fi-
gurákat készítettünk. Cégünk ma
már 250 embert foglalkoztat. A
család többi tagja, a nõvérem, a
sógorom is velünk dolgozik. A
sikereink is közösek.

Hogyan lett az üzembõl  jól
csengõ márkanév és kiterjedt
üzlethálózat?

A Szamos márkanév mára való-
ban rangot vívott ki, nemcsak az
országban, de külföldön is. Egyet
jelent a minõséggel. Mi csak 70
százalékos kakaótartalmú csoko-
ládéval dolgozunk, nem haszná-
lunk aromákat, pótanyagokat.
Apám örökül hagyta ránk a maxi-
mális minõség iránti igényes-
séget. Csak azt tesszük a vendég
elé, amit mi is jóízûnek találunk. 
Az elsõ önálló üzletünket Pesten,
a Párizsi utcában nyitottuk meg
1987-ben. Itt kézi gyártású
desszerteket és bonbonokat árul-
tunk. Manapság ez a tevékeny-
ségünk kevésbé hangsúlyos. Egy
idõ után túl akartunk lépni a
díszítõcukrászaton, s saját ké-
szítésû cukrászati temékeket is
szerettünk volna árulni. 1999-ben
nyitottuk meg az elsõ cukrász-
dánkat Budán, a Böszörményi
úton. Hamar népszerû lett. Mára
már 15 édességboltunk és 10
cukrászdánk van. Budapesten,
Szentendrén és Esztergomban. Itt
csokoládémúzeumot is nyitot-
tunk, ahol az eszközök és a be-
rendezések mellett a csokoládé-
gyártást is bemutatjuk. 

A szentendrei gyökerek logi-
kusan vezettek elõbb-utóbb
ebbe a városba. Mikor nyitották
meg a Dumtsa Jenõ utcai cuk-
rászdát? 
Szabó bácsi, a híres puchbergi
cukrász szólt 2003-ban, hogy õ
már öreg, s átadná a marcipán-
múzeumát, mert nálunk jó ke-
zekbe kerülne az életmûve. Meg-

vettük a szomszédos Götz ba-
baboltot is, s ebbõl alakítottuk ki
a cukrászdát. Alapelvünk az,
hogy mindegyik üzletünk igényes
belsõépítészeti terv alapján ké-
szüljön. Úgy érezzük, hogy a mi
világunk minden korosztálynak
és minden rétegnek megfelel. A
cukrászda felsõ részében levõ
különtermet rendezvények szá-
mára alakítottuk ki. A zenei, az
irodalmi mûsorok, az ismert
emberekkel, politikusokkal foly-
tatott beszélgetések, a családi és
kulturális rendezvények jól be-
épülnek a cukrászda életébe.
Napjainkra a Szamos cukrászda
nemcsak a turisták által kedvelt,
de a szentendreiek egyik törzshe-
lyévé is vált. 

Nagy szerepe van a Dumtsa
Jenõ utca sétálóutcává alakítá-
sában is.
Valóban, teljes erõmbõl támogat-
tam ezt az ötletet, a szívügyem
volt. Úgy érzem, hangulatosabb
lett ezáltal az utca, s nagyobb lett
a forgalom is itt. A Bogdányi utca
súlypontja áttevõdött ide. Lehet
nézelõdni, leülni. A sétálóutca a
bámészkodó turistáké. A cukrász-
da is változást hozott ebbe az
utcába. Mi voltunk az elsõ utcára
kitelepülõk. Teraszt csináltunk,
virágokat tettünk ki. Advent ide-
jén is kint áruljuk a marcipán-
figurákat. 

Meg is lett az eredménye. A
finom sütemények mellett a
cukrászda hangulata is igen

vonzó – a szentendreiek ked-
venc találkozóhelye lett. Ez volt
a díszpolgári kitüntetés egyik
indoka is. A másik a város ren-
dezvényeinek, civilszervezetei-
nek, oktatási intézményeinek a
rendszeres támogatása.
Apám is rendkívül segítõkész
ember volt, az õ emberi és szak-
mai örökségét vallom magamé-
nak. Sokan keresnek meg, óvo-
dák, iskolák, nagycsaládosok,
nyugdíjasok, civilszervezetek, a
polgármesteri hivatal, hogy támo-
gassuk õket. A jó ügyekért, a
nemes célokért mindig szívesen
adakozok. Általában a termé-
keinkkel támogatjuk a különféle
jótékonysági rendezvényeket. 

Milyen érzés díszpolgárnak
lenni abban a városban, ahol
több generációval ezelõtt éltek
a felmenõi is?
Büszke vagyok rá. Azt igazolja,
hogy amit eddig csináltam, az jó.
Nem vagyok presztízsember, amit
teszek, azt mindig belsõ kész-
tetésre teszem. És igyekszem
mindig a háttérben maradni. 

A díszpolgár cukrászmester 
Ebben az évben Szentendre díszpolgárának Szamos László cukrászmestert választották meg.
Hiszen a város közéletének igen aktív tagja, a nevét viselõ cukrászda pedig a szentendreiek
egyik legkedveltebb találkozóhelyévé vált az elmúlt évek alatt.

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.

Exkluzív borvacsora 
az Új Mûvész Étteremben!
október 23-án, szombaton 

19 órától
Az est pincészete: 

Mészáros Pince, Szekszárd

A nyolcfogásos menüsor ára: 
8.900 Ft/fõ

Asztalfoglalás:
06-26/311 484 vagy 06-30/620 41 70

E-mail: info@vinotrop.eu

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 7.
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„Gyurmázzunk”
együtt!
Magánbölcsi és -ovi – Képességfejlesz-
tés… Lassan elérkezett az idõ, hogy
megértsük a különbséget, és megta-
láljuk az összhangot a két teljesen
különbözõ és egymást kiegészítõ pe-
dagógiai szolgáltatás között.

Örömteli jelenséget figyelhetünk meg az utóbbi
idõben a kisgyermek-ellátás területén. A régióban
nagyon sok baba születik, akiknek ellátását az
önkormányzati intézmények (óvodák, bölcsõdék)
már nem tudják teljes mértékben biztosítani, így
napról napra nõnek ki a földbõl – mint egy jó ter-
més esetén – a magánbölcsik és -ovik, családi
napközik. Vidám, csalogató plakátok, programok
hívják a családokat: nem könnyû a választás. 
A gyermekeket igazán szeretõ pedagógust szinte
az elsõ pillanatra felismerni: személyisége lágy,
mégis határozott, hangja kellemes tónusú, ha
mosolyog, nem csak az ajka mozdul, hanem a
szeme is, egész arca csupa mosoly és derû. Ez a
dolog emberi része, amit külön kell tudnunk
választani a szakmai ismeretektõl. Kitûnõ óvo-
dapedagógusokat ismerek, akik a gondozáson,
nevelésen túl csodálatos mozgásos, kézmûves,
zenei és egyéb külön foglalkozásokat szerveznek
a gyermekeknek. Viszik õket színházba, madár-
lesre, állatkertbe, lovagolni… Szakterületükön a
maximumot teljesítik, és ez így is van rendjén;
kisgyermekünket jó helyen tudhatjuk.

Ám létezik egy másik gyermekfoglalkoztató
terület is: a tényleges képességfejlesztés. Ez nem
egész napos ellátás, hanem heti 1-2 órás kon-
centrált játékos fejlesztés. Miért van erre szük-
ség? A mozgás, beszéd, szociális érettség és kog-
nitív (megismerõ) funkciók, mint alapképességek
mellett léteznek az ún. részképességek, melyeknek
a majdani sikeres iskolai helytállásban komoly
felelõsségük van. Ilyenek pl. az intermodalitás,
szerialitás, vizuális és auditív memória, -differen-
ciálás, -diszkrimináció, vizuomotoros koordiná-
ció, téri tájékozódás, figyelem-megosztás
képessége stb. Ez már nem az óvodapedagógia,
hanem a fejlesztõpedagógia területe. A nagyszerû
az egészben az, hogy a két intézményi ellátás
nem zárja ki egymást, sõt inkább kiegészíti:
elmegyünk képességfejlesztésre 1 órácskára,
aztán megyünk a bölcsibe, oviba. 
A 45 perces képességfejlesztõ foglalkozások
mindig úgy épülnek fel, mintha minden egyes
alkalommal megszületnénk, s a foglalkozás
végére eljutunk a jelen pillanat legügyesebb

szintjéig. Ennek
komoly – pszicho-
lógiai alapokra
épülõ – didaktikai
lépései vannak,
melyeket csak ké-
pesített gyógy- és
fejlesztõpedagó-
gusok, kondukto-
rok tanultak, gya-
koroltak és ismer-
nek. A foglalkozás-
sorozat megkezdése elõtt egy ismerkedõ játék
során kerül feltérképezésre kisgyermekünk ké-
pességprofilja, amire alapozva a max. 4 fõs kis-
csoportos foglalkozások tematikája épül. A kerek
képességprofil elérése idõnként hosszabb folya-
mat, de gyermekünk ebbõl „csak” azt érzi, hogy
vidám, kihívásokkal is tarkított irányított játék-
ban vesz részt. Így iskolás korában nem kell két-
ségbeesetten különtanárt keresni, gyermekünk
könnyen és önállóan veszi az akadályokat – nem-
csak az iskolában, hanem majdan – az életben is. 
No, de térjünk rá a címben olvasott „gyurmázás-
ra”. Egy alkalommal sógyurmából készítettünk
sünit. Ahogy a napok teltek, a gyurma egyre
inkább keményedett, alig lehetett gyúrni. Már
nem volt képlékeny. Azonnal megjelent elõttem az
a képi asszociáció, hogy mennyire fantasztikusan
képlékeny és alakítható egy 0-3 éves kisgyermeki
agy (mint az aznap kikevert sógyurma). Kicsit már
„másnapos” a 3-6 éves gyermekek „gyurmája”, 6-
7 éves kor fölött pedig már elkezd beszáradni: a
gyurma nehezen formázható, az agyi érési
folyamatok lassan lezárulnak, így az esetlegesen
elmaradt részképességek sokkal nagyobb
erõfeszítések árán támogathatók, nagyobb a
küzdelem, s több a kudarc esélye. Az iskolában
minden 4. gyermek tanulási nehézségekkel küzd,
melyeknek korai diagnózisát és megelõzését a
szülõkkel karöltve csak szakember tudja felis-
merni és ellátni. A tanulási nehézségek – szó
szerint – játszva megelõzhetõk az iskoláskor
elõtti alap- és részképesség-fejlesztéssel.

Nekünk, szülõknek, gyermekünk a legfontosabb
kincsünk, bármit megadnánk neki, hogy boldog
legyen. Az életre szóló képességeknél nincs
értékesebb ajándék.

ZEKE ANITA

A pigmeusok tudják…
Sötét este van. A tûz világítja meg az
emberek arcát, akik kezükben sípszerû
hangszert tartanak. Nagy gonddal
kezdik el fújni hangszerûket. Messzire
hangzik a gyönyörû zene. Figyelmesen
hallgatják a tûztõl kissé távolabb ülõ
asszonyok, gyerekek. Az éjszakában
vadászó állatok egy pillanatra megtor-
pannak, megszûnik az erõszak, a fé-
lelem, és fent az égen elmosolyodnak a
csillagok.
A pigmeusok egy csoportjához tartozó
mbutik szálláshelyén vagyunk. Hang-
szerük jellemzõje, hogy külön-külön
minden síp csak egy hangot ad ki, de
együtt megszólaltatva ezek a hangok
csodálatos, harmonikus muzsikát hoz-
nak létre. 
Képzeljük el, mi lenne, ha a helyszín és
a szereplõk változnának. Ha a tûz-
rakást hosszú vita elõzné meg. Ne este
rakjuk, nappal rakjuk, délben rakjuk,
délután rakjuk, ne rakjuk… Aztán
jönne a tûznél az együnk, beszélges-
sünk, csöndben üljünk, énekeljünk, ze-
néljünk vagy valami egész mást csi-
náljunk kérdés eldöntése. Rendben,
zenéljünk! Milyen hangszeren? Milyen
kottából? Ki vezényeljen? Ki szeretne
szólista lenni? Halkan, hangosan,
gyorsan, lassan???
A nézetek, szándékok, érdekek össze-
csapása közben a tûztõl távolabb ülõk
unottan, dühösen, szomorúan, szé-
gyenkezve várakoznak, ki-ki vérmérsék-
lete szerint. Olyan is akad, aki feláll,
köszöni szépen, mára ennyi elég volt a
közös élménybõl. Az éjszakában vadá-
szó állatok fejvesztetten menekülnek a
hangos szóváltás miatt. Félelem hajt
ûzõt és ûzöttet egyaránt. Fent az égen
felhõk mögé bújnak a csillagok. 
Manapság, mondják, a nagy teljesít-
mények mögött már nem egyes szemé-
lyek, hanem jól együttmûködõ csopor-
tok állnak. Korszerû pedagógiai gondo-
lat, hogy az iskolákban nagy gondot
kell fordítani a gyerekek együtt-
mûködési készségének kialakítására,
fejlesztésére. Kooperációs módszereket
dolgoznak ki, amelyek célja, hogy a
következõ generációt felkészítsék arra,
hogy felnõttként, egy csapat tagjaként
olyan összetett feladatok megoldásához
járuljanak hozzá, amelyek meghaladják
az egyén képességeit. 
Egy síppal egy pigmeus nem tud zenél-
ni. Sok síppal sok pigmeus remekül
muzsikál. Ezt hamar felismerik az
egész kicsi pigmeusok is. És persze, ki-
csit ugyan megkésve, de felismerik a
pedagógia egész nagy mûvelõi is.

LUKÁCS MÁRTA
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KOLOS EMÕKE

Az elmúlt években jó néhány
átszervezésen esett át a Neve-
lési Tanácsadó Logopédiai In-
tézet és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabili-
tációs Bizottság, amelynek élére
tavaly Ács Katalin személyében
új vezetõ is került. Az Ön irá-
nyítása alatt eltelt egy év táv-
latából milyennek ítéli az in-
tézet helyzetét, és milyen
feladatok várnak most Önökre?
A „történeti háttérrõl” röviden
csak annyit, hogy 1993-ban jött
létre a szentendrei Nevelési
Tanácsadó és Családsegítõ Szol-
gálat, amelynek 2003-ban a Pest
Megyei Önkormányzat lett a fenn-
tartója. Egy évre rá átkerült
Szentendréhez Pilisvörösvár és
körzete is. Ekkor kerültem ma-
gam is az említett tagintézmény
élére. Újabb egy év múlva pedig
Pomázt, majd 2009-ben mindkét
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi Bizottságot, késõbb
Szob, Vác, Cegléd, Monor és
Nagykáta nevelési tanácsadóit és
logopédiai intézeteit is ide csa-
tolták. Szentendre lett a fõ szék-
helyintézmény, ahol 2008 szep-
temberétõl megbízott igazgató-
ként, majd 2009 júliusától ki-
nevezett igazgatóként dolgozom. 
Az elmúlt év elsõdleges feladata
volt, hogy ezzel a hatalmasra nö-
vekedett intézményi háttérrel
szakmailag egységes szervezetté
kovácsolódjunk össze. Továbbra
is zajlik az egyes intézmények
minél magasabb szintû össze-
hangolása, az egységes szakmai
protokoll kialakítása, és minden
tagintézményben a diagnózis és a
terápia közötti helyes egyensúly
felállítása. Az idén pedig célként
tûztük ki az oktatási és nevelési
intézményekkel és partnerinté-
zeteinkkel a szorosabb együtt-
mûködés megteremtését, a sze-
mélyes kapcsolatok kialakítását.

Vezetõként hogyan kezelhetõ
ez a sokszor konfliktusoktól
sem mentes átállási idõszak?
Mivel az általunk végzett szol-
gálat kifejezetten csapatmunka,
így a kollégákkal elsõsorban part-

nerként dolgozunk együtt. Termé-
szetesen egy ekkora intézmény
életében sokszor kell gyorsan
dönteni is, amikor nincs lehetõ-
ség mindent megbeszélni: a fel-
adatellátás megszervezése 67
szakalkalmazottal, 79 állás-
hellyel, a szentendrei székhelyen
kívül 9 telephellyel óriási feladat
és felelõsség.

Milyen az intézmény helyzete
a szakembergárdát és az ellá-
tandó feladatokat tekintve?
Magasan képzett, igen jó szakem-
bergárdával dolgozunk együtt,
akik több területre specializálód-
tak, és a mai napig folyamatosan
képzik magukat. 
Az intézményben elsõsorban
fejlesztések, az iskolába lépéshez
szükséges érettség megállapítása,
logopédiai ellátás, valamint a
tanulási, magatartási és beillesz-
kedési nehézségekkel küzdõ gye-
rekek vizsgálata és terápiája zaj-
lik. Mivel egyre több a beküldött
gyermek, így elõfordul, hogy hó-
napokat is várni kell egy-egy vizs-
gálatra. A cél az lenne, hogy le-
szûkülhessen a beutalt gyerme-
kek köre azokra, akiknek valóban
szüksége van a terápiára. 

Ezek szerint nem egyszerû el-
dönteni, hogy ki az, aki valós
tanulási zavarral küszködik.
Mi minden esetben nagyon alapos
anamnézist veszünk fel; meg-
próbáljuk feltérképezni, hogy a
várandósságig visszamenõleg
mik történtek a gyermek életében,
amik befolyásolhatták a fejlõ-
dését. Azután a gyermeket több
szakember több szempontból is

megvizsgálja, így alakul
ki a team közös szak-
véleménye. A „pácien-
seket” egészben kell
látni, megfigyelve az ezer
apró jelet. Észrevenni
például, milyen a gyer-
mek tekintete, hogyan
köszön, milyenek a moz-
dulatai, hogyan válaszol
a kérdésekre, szorong-e,
izzad-e a tenyere. A
gyakorlott szakember
számára sok apró vil-
lanásból áll össze a

végeredmény. Számolási zavarral
beutalt gyermekeknél például
számtalanszor elõfordul, hogy
nem tényleges diszkalkulia áll a
probléma hátterében, hanem
például egy válást követõ lelki
trauma: a családi hármasból
váratlanul kettõ lesz, így mivel
érzelmileg rossz dolgok kötõdnek
a számok világához, a gyermek
nem akar foglalkozni velük többé.
Sajnos Szentendrén is egyre
gyakrabban tapasztaljuk, hogy
magát szakembernek feltüntetõ
laikus teszteket készíttet a gye-
rekekkel, és mire hozzánk kerül a
páciens, a képzett szakember már
nem ismételheti ugyanazokat a
vizsgálatokat. Vagy például telje-
sen félreértelmezett rajzelemzé-
sekkel riogatják a szülõket. Ez
óriási felelõsség, amivel nem le-
het visszaélni! Nem mindegy
ugyanis, hogy mit és hogyan
közlünk a szülõkkel.

Melyek ma a gyerekeknél leg-
gyakrabban elõforduló prob-
lémák? 
Az esetek 60-70%-ában a gyere-
kek úgynevezett „tanulási nehéz-
séggel” kerülnek hozzánk, ebbõl
azonban mindössze 6-10% (!) a
valóban tanulási nehézséggel
küzdõk aránya. Egyre nagyobbak
az elvárások, a középiskolai
felvételik nyomása, gyakoriak a
családi problémák, így a vélt disz-
lexia vagy diszgráfia mögött sok
esetben valójában teljesítmény-
szorongás áll. A környezet gyak-
ran jóval többet vár el a gyerektõl,
mint ami az életkorának vagy a
képességeinek megfelelõ lenne.
Hol vannak már a jó szakmun-

kásképzõk: ma már mindenkitõl
az érettségi az elvárás! Sok a
magatartási- és viselkedési prob-
léma is: a fiatalok nem tudnak
tanulni, sem megfelelõen kommu-
nikálni másokkal. A családokban
pedig sokszor hiányzik az igazi
odafigyelés. 
A túlzott elvárások ma már óvo-
dás korban is megjelennek. A
szülõk mindenre beíratják a ki-
csiket, de elmarad az esti mese-
olvasás, a beszélgetések, a közös
élmények. Ez borzasztóan hi-
ányzik a gyerekeknek! Egyre több
a különóra, a nyelvtanulás. Ezzel
elvesszük a gyermek szabadide-
jét, a spontán játéktevékenység
lehetõségét, a szülõvel való közös
játék élményét, ami viszont ebben
a korban kiemelkedõ fontosságú.
Hagyjuk végre a gyereket gye-
reknek lenni! Nem múlik el ugya-
nis nyomtalanul, ha valakinek
nem volt módja kijátszania ma-
gát, amikor annak volt az ideje!
Már az is nagy dolog, ha minden
nap fél órát tudatosan rászánunk
a gyermekünkre, amikor a telefo-
nunkat kikapcsoljuk, amikor csak
rá figyelünk, hogy érezze, való-
ban fontos nekünk. Érezze, hogy
biztonságban van, hogy bármikor
hozzánk fordulhat.
Sokszor az iskolában sem jut elég
energia arra, hogy a tanító néni a
„rossz gyerek” fejét is megsimo-
gassa, hogy érezze, õ is szeret-
hetõ. A tanításban is jót tenne a
több játékosság, a spontaneitás.
Gondoljunk csak Öveges pro-
fesszor fantasztikus elõadásaira,
amelyen generációk nõttek fel!
Elõször meg kellene szerettetni a
tanulást a gyerekekkel. 

Mennyire eredményes az
Önökhöz forduló gyermekek
„gyógyulása”? 
Kétségtelenül látszik a befektetett
munka gyümölcse. Sõt, a terápiát
követõen a gyerekek fejlõdését
tovább kontrolláljuk; akár tele-
fonon is tartjuk a kapcsolatot a
szülõvel, ha igény van rá. Ide
mindig vissza lehet jönni, ha elkél
még a segítség! Azt viszont tudni
kell, hogy egy komoly diszgráfia
vagy diszkalkulia nem múlik el.
Így a cél, hogy tanítsuk meg a
gyerekeket ezzel jól együtt élni,
hogy tudják a mindennapokban
saját magukat segíteni, és képe-
sek legyenek megtalálni azokat
az eszközöket, amelyekkel kom-
penzálni tudják a hiányossá-
gaikat.

Játszani is engedd…
Beszélgetés Ács Katalinnal, a Nevelési Tanácsadó igazgatójával az intézmény helyzetérõl, a
tanulási zavarok hátterérõl és az odafigyelés, a közös élmények, a játék fontosságáról

Ács Katalin
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SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével kapcsolatos természeti, történelmi,
néprajzi, kulturális fogalmakat kívánja egy-egy címszó alatt közzé
tenni. A címszavak az év végén ABC-rendbe sorolhatók, késõbbi-
ekben könyv alakban is megjelenhetnek. A címszavak szerzõit 
monogrammal jelöljük, melyeket szintén az év végén feloldunk. 

MÁTÉ GYÖRGY

sorozatszerkesztõ

Iván-napi tûzugrás

A nyári napforduló idejét, június 21-ét és 22-ét, amikor az északi
féltekén leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka, Európa
népei õsidõk óta számon tartották. Hatalmas máglyákat gyújtot-
tak. A fényt árasztó tûznek varázsos erõt tulajdonítottak, és
énekelve körültáncolták. A csillapodó lángokat vagy a zsarátnokot
fiatal férfiak és nõk párosan átugorták, hogy termékenyek
legyenek. A rómaiaknál lakomás ünnep volt ez a nap, a ger-
mánoknál a halottak megvendégelésének ünnepe. 
A pogány szokást a keresztény egyház megszentelte, és Keresztelõ
Szent János születésnapját, június 24-ét kötötte hozzá.
A tûzugrás magyarországi szokását elõször a XVI. században
jegyezték fel. A hagyomány szerint Szentendrén a török hódítás
elõl menekülõ és a Szamárhegyen letelepülõ dalmátok (dalmáciai
horvátok) honosították meg. Egészen a II. világháborúig legfõbb
ünnepük, az Ivan dan-nak, Szent Iván napjának fénypontja az
éjfél elõtti tûzugrás volt. A háborút követõ kényszerû szünet után
az utóbbi két évtizedben egyre nagyobb igény támadt az Ivan dan
megtartására. Megszervezésében õsi jogon a Benkovits család tag-
jai jeleskedtek. Rangját napjainkban a Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat részvétele is emelte. 
A népünnepélynek nincsenek kötelezõ szabályai. A fennmaradt
különbözõ leírások szerint június 24-én vagy az azt követõ 
szombaton a dalmátok által Klisszának nevezett dombon álló
Keresztelõ Szent János templomban délutáni misével kezdõdik 
az Ivan dan. A mise után a résztvevõk a dalmát zászlót követve 
a hegyi temetõbe vonultak, hogy tisztelegjenek a halottak emléke
elõtt. Innen zeneszóval a Daru piacra mentek, ahol
megvendégelték egymást és érdeklõdõ barátaikat. Este az elõre
elkészített tûzrakást körülállták, és a dalmátok feje, a staresina
köszöntötte a vendégeket. Külön a város vezetõit, majd az
Ivánokat, Jovánokat és Jánosokat, végül minden megjelentet. 
A köszöntõk után nagyokat ivott a kulacsából, és kiáltotta: Zievo!
Éljen! (A hosszabb köszöntõt Benkovits György rekonstruálta 
és jegyezte fel.) A köszöntõ után a zenekar tust húzott, a
staresina pedig jelt adott: Szkotyite! Ugorjatok! Ezután a legények
vagy a párok sorra átugorták a tüzet. Nemzeti színû szalaggal
átkötött fehér ingük a tûz fényében, mint egy fáklya lobogott
utánuk. Még javában tartott a tûzugrás, amikor az idõsebbek 
elindultak az Ivan dan-i bálba. Többnyire a fõtéri Huzsvik féle
vendéglõbe. A merészebb fiatalok leszaladtak a Dunára, 
és levetkõzve belevetették magukat a vízbe.
A felkelõ nap sugarai végül hazakísérték a bálozókat 
és a fürdõzõket. (M.)

Irodalom: Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Bp.
1988.; S.D.: Miénk már a Daru piac.= SZEVI, 1999/24.; Stoltz
Dénes: Ivan dan.= SZEVI, 2003/24; Benkovits György:
Szentivánéji mozaik. = SZEVI, 2003/24; Szamárhegy (írta és
szerkesztette Benkovits György) Szentendre, 2010. Kiad. a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat.

Emlékezzünk közösen Kati
Goodliffe-ra!
Szentendre 1996-ban kötött testvérvárosi szerzõdést az angliai
Huntingdonnal és Godmanchesterrel. Azóta eltelt idõ alatt számos
barátság szövõdött a városok polgárai között. 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves barátunk, Kati Goodliffe, aki az
egyik lelke volt ennek a testvérvárosi kapcsolattartásnak, szeptember
23-án, fiatalon elhunyt. Családja és barátai október 6-án Stevenig-ben
vettek tõle örök búcsút.

Kati Goodliffe-t családja is támogatta a testvérvárosi barátságért foly-
tatott lelkes munkájában, ezért férje és gyermekei szeretnének
találkozni azokkal a szentendreiekkel, akik közel álltak hozzá.
Szeretettel várunk minden barátot, ismerõst október 29-én, pénteken
17 órakor a Városházára, hogy gyertyagyújtással, a családdal közösen
emlékezzünk Katira.

SZENTENDREI NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK EGYESÜLETE TAGJAI

Nyílt napot rendezett Pomázon, a Magyar Thaimasszõrök Egyesülete. Tanfolyamaikról
tájékoztatás kérhetõ Baranyi Ágnes elnöktõl a 06-70-627-2232-es telefonszámon.

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A

AZ EZOTÉRIA 
NAPJAINKBAN

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 800 Ft
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Van kifejezetten olyan téma,
amit keres a kamerájával, vagy
amit meglát, arról képet készít?
Alapvetõen nincs. Nagy ritkán
fordul elõ az, hogy valamit „csak
úgy” lefotózzak. Elõre kitalált,
fejben kész képeket csinálok.
Tehát a külvilág… mondjam azt,
hogy nem érdekel? Érdekel, de
nem ilyen szinten. Tehát nem ab-
ban, amit meg akarok fogalmaz-
ni. Nem fényképezek le egy szép
lepkét, virágot, tájat vagy a csalá-
dot az Eiffel-torony elõtt – ezt
nem tartom képnek, számomra
ezek jegyzetszerû dolgok, bármi-
lyen gyönyörûek is.

Mit szeretne a fotóival meg-
mutatni az embereknek?

Azt, ahogy én – lényegében nem
túl pozitívan – látom a világot,
amit nem tudok szavakkal, ver-

bálisan kifejezni, s ezért képileg
fogalmazom meg.

Van összefüggés a fotózás és
a bútorrestaurálás között?
A kettõnek semmi köze egy-
máshoz. Körülbelül 24 évig vol-
tam bútorrestaurátor, fényképez-
ni 30 éve kezdtem el, de akkor

csak rövid ideig. Aztán ez kima-
radt az életembõl. 6-7 éve kezd-
tem újra, de úgy két éve készül-
nek azok a képek, amelyek fejben
már rég megvoltak.

Parajdi „Spenót” János kiállítása
megtekinthetõ október 17-ig.

JUHÁSZ E. SÁRA

Október 16. szombat, 18 óra
Pest Megyei Könyvtár színháztermében

EPHRAIM KISHON: 
HÁZASSÁGLEVÉL 
komédia két részben

Ephraim Kishon – Kishont Ferenc
– vérbõ komédiája számos külföl-
di elõadása után most  Besenczi
Árpád felügyelete mellett került
színre ismét. 
Szereplõk: Besenczi Árpád (Daniel
Borovszki), Fehér Anna (Sifra, a fe-
lesége), Kovács Mimi (Ajala, a lá-
nyuk), Lipics Zsolt (Robert Knoll, a
võlegény), Vidákovics Szláven (Bu-
ki, a traktoros), Vertig Timea
(Jaffa, a szomszéd)

JEGYEK VÁSÁROLHATÓAK 
A SZENTENDREI TOURINFORMNÁL 

a Dunakorzón – tel: 26-317-965

www.száguldoorfeum.hu

A Száguldó Orfeum bemutatja

„Spenót” a külvilágról, a
látásmódjáról és a fotózásról
A Bercsényi utcai Art Decor Galériában október 1-jén nyílt a
Szentendrén élõ Parajdi „Spenót” János fotókiállítása. Ebbõl
az alkalomból beszélgettünk vele. 
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A Malomban, a Malomban…
Október 23-án, szombaton a Forgács Társaság bir-
tokába veszi a MûvészetMalmot, hogy már megint
megmutassa, ugyan mi jót csináltak az elmúlt
idõszakban. Azért is lesz ez rendhagyó megmoz-
dulás, mert nem nagyon emlékszem, hogy a csoport
munkái múzeumi körülmények között lettek volna
kiállítva, holott már ötödik éve hurcolásszák
közösen a melóikat mûterembõl kiállítótérbe, kiál-
lítótérbõl mûterembe. 

Korán esteledik majd, értem ezt úgy, hogy a muri
délután kettõkor veszi kezdetét, és beláthatatlan
ideig tart. Természetesen lehet számítani a már
megszokott hangulatú kiállítás-megnyitóra, irodal-
mi performanszra, Zámbó-büfére, ha minden jól
megy, rövid programmal ugyan, de fellép a B
zenekar, lesz Dj szett és minden egyéb, amit most
nem sorolok fel, de egy jó mulatságtól megszoktuk.
Tehát ha elfogadnak, elfogadtok tõlem egy tanácsot,
napközben ünnepeljük a nemzetet, este ünnepeljük
a mûvészetet.                                                    BM

Az egész életen át tartó tanu-
lás modern korunk egyik
jelszava lett. Az oktatás

színvonalának emeléséhez, és az
oktatási szolgáltatások széles-
körû bevezetéséhez a pedagógu-
sok kiterjedt és intenzív módszer-
tani és szakmai fejlesztésére van
szükség. Az informatika térhó-
dítása, a modern eszközök hasz-
nálata, új módszerek megjelenése
új kihívást jelentenek a pedagógu-
soknak. 
A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ze-
netanárai is jól tudják, hogy
mindig lehet még tovább fejlõdni,
és ennek érdekében szívesen ül-
nek vissza az iskolapadba. Ehhez
persze jól jön némi segítség, hi-
szen az újabb diploma megszer-
zéséért már tandíjat kell fizetni,
illetve amíg õk tanulnak, a tanul-
mányaik végzéséhez szükséges
szabadidõ biztosításáról, felada-
taik ellátásáról, a szorgalmi és
vizsgaidõszak alatt a zeneiskolá-
nak kell gondoskodnia. 
A Társadalmi Megújulás Operatív
Program Pedagógusképzések (a
pedagógiai kultúra korszerûsí-

tése, pedagógusok új szerepben)
címû pályázaton olyan pedagógu-
sok vehettek részt, akik minimum
10 éve szerezték diplomájukat.
Iskolánk négy tanára vállalkozott
a több éves tanulásra. Lesz köz-
tük fejlesztõpedagógus, tehetség-
gondozó, minõségbiztosítási és -
fejlesztési szakember, egyikük
pedig a tanügyigazgatás rejtel-
meibe nyer beavatást. Frissen
megszerzett tudásukkal felvér-
tezve pedig még hatékonyabban
végezhetik majd zenepedagógus
hivatásukat, de újabb feladatok-
kal is könnyedén megbirkóznak
majd.

www.vujicsics.hu

Pedagógusok új szerepben
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
pedagógusai újra az iskolapadban.
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Budán, a Móricz Zsigmond
körtér átépítése közben eltûnt
az a hangulatos, Varga Imre
készítette szobor, amely alig
emelkedett ki a járókelõk közül,
és mindig volt egy-két szál
virág a talapzatánál. Mit tehet
a Móricz Társaság, visszakerül
valaha a helyére?
Oda sajnos már nem, hanem a
hatvanas évekbeli körpavilon elé,
az ott létesítendõ parkban he-
lyezik el. Bizony, a társaságnak
elég sok kérelmet kellett küldenie,
míg eljutottunk eddig a megnyug-
tató megoldásig. Az utóbbi évek
egyik fõ törekvése valósult meg
ezzel. A másik fõ törekvésünk pe-
dig az egyesület népszerûsítése,
ezért szervezünk – Balla Benjá-
min barátom érdeme – fõleg a
nyugdíjas korosztály számára
országjáró és határon túli em-
lékhelyekre túrákat. 

Nemrégiben ünnepelte 75.
születésnapját. Hogyan tekint
vissza az eltelt évtizedekre?
Mikor kapcsolódott az életébe a
nagy író?
Menhelyi gyerek voltam, Zagyva-
rékason nevelkedtem Kis Bol-
dizsár házában. Ingyenes ellát-
mányt kaptak értem, amit zsel-
lérként késõbb sem nélkülözhet-
tek. Hétvégeken látogattak meg,
vagy ketten jöttek anyámmal, de
Móricz gyakran érkezett egymaga
is. Amolyan vasárnapi herce-
gecske voltam. Szombat délután
Kis mama teknõbe rakott, lefürde-
tett, felöltöztetett, és zokniban,
cipõben kellett várni a szekeret,
ami az állomásról behozta a falu-
ba a vendégeket. Hétköznap a tár-
saimmal együtt halásztunk, fü-
rödtünk, birkóztunk mezítláb, egy
szál klottgatyában, ezért ilyenkor
igen bánatos voltam. Hétvégére
Móricz Zsigmond általában ott
maradt – nagyon szerette Kis

mama fõztjét: a lebbencslevesét,
sült halát –, de mentünk Szol-
nokra is, a Tisza szálló gyógyvize
jót tett a lábának. Sokszor vitt
magával késõbbi útjaira is.
Egyszer kicsit szétnéztem az
egyik állomáson, és majdnem el-
vesztem, attól kezdve hazáig el
nem eresztette a kezemet. Nagy-
apának hívtam, azután is, hogy a
nevére vett. 
Leányfalun kezdtem iskolába
járni 1941-ben. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy a betûvetésre
Móricz Zsigmond kezdett tanít-
gatni. Mivel rendszeresen kora
hajnalban írta meg a maga napi
penzumát, már hat órától velem
foglalkozott. Eleven kisgyerek
voltam, jobban szerettem a ku-
tyákkal játszani, meg a nagy kert-
ben a barátaimmal lyukat fúrni a
kerítésbe. Móricz 1942 szeptem-
berében bekövetkezett halála
után minden megváltozott, visz-
szakerültem nevelõszülõkhöz.
Számomra Leányfalu ugyanazt
jelentette, mint számára Tisza-
csécse: a boldog szigetet. Két ér-
zés vezérelt életem során: a szere-
tetéhség és a bizonyítási vágy. 

Móricz fogadalmát megtart-
va halála után is gondosko-
dott Önrõl, ahogyan ez az
örökbefogadási okiratban áll:
„embert nevelek belõle isten
segítségével”. Így került a ren-
delkezései szerint a debreceni
református kollégiumba. 
Bartók János (Bartók Béla unoka-
öccse) kísért el Debrecenbe 1945
szeptemberében. Nyolcosztályos
gimnáziumban kezdtem meg a
tanulmányaimat. Nagyszerû ta-
nárok neveltek. Sokan Erdélybõl
menekültek ide, volt köztük ko-
ronaõr, természettudós. Különö-
sen szívesen gondolok vissza
Nagy Géza tanár úrra, osztály-
fõnökömre, aki matematika-
fizika-ábrázoló geometria sza-
kosként meghatározó szerepet
játszott a pályámon. A térlátásom
nagyon jó volt, és már diákként is
vonzódtam a gépekhez, mûszaki
dolgokhoz. Az indíttatást ehhez is
a leányfalui kertben kaptam.
Móricz egyetlen lánytestvére, Ida
Bécsben élt a családjával, és fia,
Weisz Misi motorral jött hozzánk.
Nekem, a kicsi fiúnak roppantul
imponált, hogy felültetett a tank-
ra és mutogatta szerelés közben

az alkatrészeket. Kolos Richárd
pedig (Móricz Virág férje), már
amikor gimnazistaként kilátogat-
tam hozzájuk, gyakran diskurált
velem mûszaki dolgokról. Egyéb-
ként jó tanuló voltam, reáltago-
zatos – ennek ellenére rengeteg
verset is tanultam. A nyelvtanu-
lás ment talán nehezebben; kény-
szert éreztem arra, hogy stréber
legyek, hiszen jókora lemaradást
kellett behoznom. Menhelyi gye-
rek lévén, akit az élet felkarolt;
igyekeztem jól teljesíteni. 

Milyen volt az ‘50-es években
a mûszaki egyetemisták élete?
A mûszaki tudományos élet legje-
lesebbjei tanítottak. Ma is fülem-
be cseng Komondi Zoltán profesz-
szor szavajárása: a termodinami-
ka az emberi szellem legragyo-
góbb diadala. 1958-ban diplo-
máztam gépészmérnökként. Ab-
ban az idõben nem mûködött a
szabad munkavállalás, hanem a
tanulmányi osztály helyezett ki a
Váci úti Hajógyárba. Ott kapott
szakértõi megbízásokat Botka
Imre, akit 1956-ban a Hajtó-
mûgyár munkástanácsának az
elnökévé választották, és emiatt
elbocsátották. Egy világhírû ma-
gyar szabadalom a csúszás-
mentes kiegyenlítéses fogazás
hõfejlõdés-kopás nélküli alkal-
mazásának kifejlesztõjeként
éppen ott alkalmazták; tõle tanul-

tam el a hatalmas, 1200 lóerõs
hajtómûvek tervezését és
mûködtetését. Egész életemet
nagyszerû, szellemi és erkölcsi te-
kintetben is óriási egyéniségek
kísérték végig. Ezért szeretném,
ha Gigászok árnyékában címmel
jelenne meg ez az interjú. 

Aztán családot alapított és
szép karriert futott be mûszaki
szakemberként, hiszen a világ
számos pontján vett részt erõ-
mûvek építésében. Végül mégis
hazahúzta a szíve, ide, a Duna-
kanyarba.
Az elsõ alkalommal ENSZ-ösz-
töndíjasként Karlsruhéban, a víz-
építési tanszéken töltöttem hat
hónapot, mert második munkahe-
lyemen, a Vízitervnél dolgoztam,
s ott egy vízi erõmû program
indult, amelyhez szakembereket
kellett képezni. A munka Mon-
góliában zajlott, ahol az 1,1 millió
lakoshoz 40 milliós állatállomány
tartozott, így fontos volt a geoló-
giai szerkezet kutatása és kutak,
szivattyúk üzembe helyezése.
Ötszáz kis vízmûvet terveztek, és
ezekben segítettünk mi, magya-
rok. Aztán a Transelektro vállalat
keresett gépészmérnököket, ekkor
szereztem a Közgazdasági Egye-
tem külkereskedelmi karán a
mérnök-közgazdász diplomát.
Ettõl kezdve valóban számtalan
külföldi erõmûves munkát ve-
zettem: dolgoztam és tanultam az
Egyesült Államokban, aztán In-
diában, Törökországban, Görög-
országban, a Szovjetunióban és
számtalanszor az NDK-ban. A
hetvenes évek elejétõl kapcsolód-
tak be a magyar vállalatok a
finnországi energetikai fejleszté-
sekbe, ahová generátorokat szál-
lítottak. Csernobil után a finnek
megrettentek az atomenergia
veszélyeitõl, és áttértek a fosszilis
energiahordozókra. Hat évet töl-
töttünk ott a családommal, az
egyik lányom azóta is ott él,
neves építész lett belõle. Nagyon
megszerettem a mentalitásukat,
szerények és becsületesek, sokkal
komolyabban veszik a finnugor
nyelvrokonságot, sokan tudnak
közülük magyarul. Anyám halála
után vettünk telket Szentendrén,
Pismány-dûlõn. Késõbb felhúz-
tunk rá egy házat, és ide tértem
haza nyugdíjasként. 

Említette az édesanyját,
akinek a történetei alapján ke-
letkezett az Árvácska címû
regény. Neki milyen sors jutott
Móricz halála után?
Móricz igyekezett az egész család-
ját bevonni a vállalkozásába.
Öccse, Miklós nyomdász volt,

Gigászok árnyékában
Szeptember 5-e Móricz Zsigmond halálának évfordulója, megemlékezéseket tartanak ország-
szerte. Az íróról elnevezett civil szervezet elnöke dr. Móricz Imre. Vele beszélgettünk a társa-
ság mûködésérõl, s visszaemlékezett nem mindennapi életútjának néhány eseményére. 

Móricz Zsigmond Leányfalun, 1938
tavaszán

Dr. Móricz Imre
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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 
polgármester.

Csevej
Kellár F. János Immánuel
Csevej címû muvészeti-kul-
turális-értékobjektív-karitatív
beszélgetos estje október 27-
én, szerdán 18 órakor
kezdõdik a Mítosz Kávézóban
(Bogdányi u. 40., volt Cafe
Frei). Vendég: Balázs László
Gábor színész, elõadómûvész,
Ady-szakértõ.

Magyar Festészet
Napja
október 11-18.

ÕSZI TÁRLAT
A Mûvésztelepi Galériában
(Bogdányi u. 51.) november 7-
ig látogatható az Õszi tárlat
címû kiállítás, amely válo-
gatás a Régi Mûvésztelep
alkotóinak 20120-ben készült
munkáiból. Kiállító mûvészek:
Aknay János, Bartl Jzsef,
Basjka Jzsef, Rényi Katalin,
Buhály József, Haász istván,
Kiss Zoltán László, Rác
András, Szakács Imre, Szikora
Tamás, Szirtes János,
Tzortzoglou Georgios.
Megtekinthetõ november 7-ig,
keddtõl vasárnapig 10-tõl 17
óráig.

ÜZENET
InnoArt Mûhely Galériában
(Fõ tér 20.). Szakács Imre 
festõmûvész kiállítása az
elmúlt évtizedben készült
munkáiból. Megtekinthetõ
október 17-tõl november 14-
ig, naponta 10-tõl 18 óráig.

Új idõpontban 
a Tipegõ-Topogó!
A Püspökmajor lakótelepi
klubkönyvtárban minden 
kedden 10.15 órakor.Követ-
kezõ alkalom: október 19-én!

Gyöngyi lánya könyvkötõ. Anyá-
mat is gépírásra taníttatta, elõbb
a Kelet Népe szerkesztõségében
dolgozott, majd megalapította
Móricz Zsigmond Könyvkiadót és
Könyvkereskedést. A Baross utca
1. szám alatt mûködött az iroda.
Így került kapcsolatba dr. Keresz-
tes Károllyal, aki az Opus Kiadót
vezette. Õ beleszeretett anyámba,
és feleségül vette. Késõbb neki is
tragikus sors jutott osztályrészül.
A Sorbonne-on szerzett államtu-
dományi doktorátust; õ vezette az
Air France légitársaság irodáját
Pesten. A háború végén a bal-
oldali ellenállási mozgalom tag-
jaként számos embert kimentet-
tek a gettóból, köztük Vezér Er-
zsébet édesanyját, aki anyai
nagyanyám keresztlevelét kapta
igazolásképpen. A kiadó nyom-
dagépén hamis igazolványokat
nyomtattak, figyelték is a laká-
sukat, nem térhettek haza. Ezt a
tevékenységüket ismerte el a Yad
Vasem Intézet, amikor a Világ
Igaza címet adományozta nekik.
Anyám 32 évesen özvegy maradt.
Késõbb trafikot nyitott, ezt álla-
mosították 1948-ban. Méltányos-
ságból az Állami Dohányipari
Vállalat alkalmazta egy pavilon-
ban. Gyakran volt beteg, hányat-
tatott gyerekkora ütött vissza
ezekben a betegségekben. Amint
megtehettük, összeköltöztünk, és
a lányaink születése után a nagy-
mamaszerep boldogította halá-
láig. 

Egy mérnökemberként végig-
szolgált élet után gyakorta
tûnik fel a város kulturális
életében, egyesületeiben. A Mó-
ricz Társaság elnökeként sokat
tesz az író szellemi örökségének
a megõrzéséért. Milyennek látja
a XXI. századi Móricz-képet?
Szerencsére már nem egysíkú a
róla kialakult kép. A könyvhétre
jelent meg Cséve Anna szer-
kesztésében a Napló elsõ kötete,
amely hallatlanul izgalmas vál-
lalkozás. Márai, Csáth Géza vagy
éppen Kosztolányi naplókiadásai
után ezek a feljegyzések is új
szempontokat biztosítanak írásai
keletkezés-történetéhez. A hétvégi
közgyûlésük egyik elõadója, Szi-
lágyi Zsófia arról számolt be,
hogy megnövekedett a Móricz
elemzõk köre, az egyetemisták
szívesen választják szakdolgozati
témaként, színdarabokban idézik
fel alakját, eddig figyelmen kívül
hagyott mûveit emelik ki, és egyik
jeles írónk odáig ment, hogy A rab
oroszlán címû regényét a legjobb
magyar regénynek nevezte. 

ÕZI

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

A kezdet
Immáron nyolcadik tárlatát nyitja
meg október 22-én a leányfalui
Aba-Novák Galéria. Ezúttal név-
adójának, a fiatalon, negyvenhét
éves korában elhunyt zseniális
festõnek adózik. Akit egykoron
Picasso „barbár zseninek” ne-
vezett.

Aba-Novák Vilmos jellegzetes,
senkihez sem hasonlítható stílusa
kialakulásának, a kezdeteknek a
bemutatására vállalkozik ezúttal
a galéria vezetõje, a mûvész
unokája, Kováts Kristóf.
Hasonló, újszerû megközelítésû
Aba-Novák tárlat eddig csak Deb-
recenben volt látható. A korai,
pályakezdõ mûvek kevéssé is-
mertek a nagyközönség elõtt. Ez
fõleg abból adódik, hogy ezek a
festmények és grafikák javarészt
a család hagyatékában és magán-
tulajdonban találhatók. A festõ
kamasz, a fõiskolás, a pályakezdõ
fiatal mûvész közel harminc
mûve kerül ezúttal kiállításra.

Festmények és grafikák. Köztük
számos csemege is, mint pédául a
két kis, fatáblára festett képeslap,
vagy a nagy tehetséggel megfes-
tett stúdiummunkák.
A kiállított mûvek jól mutatják a
festõ aláírásainak történetét is: az
eredeti Novák, majd már a gim-
náziumban is használt Aba-No-
vák név váltakozását. Mintegy
illusztrálva a rá jellemzõ mûvészi

öntudatot. Bár szülei rajztanár-
képzõbe iratták, õ mindenáron
mûvész akart lenni. S hihetetlen
elszántsággal, akarással meg is
valósította elhatározását,
A tárlatonon olyan, a család tulaj-
donában látható fotók is láthatók
lesznek, amelyek Aba-Novákot
kisgyerekként, kamaszként, kato-
naként és ifjú mûvészként mu-
tatják.  A kiállítást Vadász György
Ybl- és Kossuth-díjas építész nyit-
ja meg. A megnyitón Borbély
Mihály fújja a „képalávalót”.
A Kezdet címû tárlat november
13-ig keddtõl szombatig, délutá-
nonként látogatható.

RAPPAI ZSUZSA

Aba-Novák Vilmos: Erdei patak (1911-12 k.)
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ADÁSVÉTEL

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

ÁLLAT

Aranyos kiscicák (3 fiú:
fekete, cirmos és fehér- cir-
mos) elvihetõk. Tel. 06-20-
260-4642.

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

ÁLLÁS

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

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

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

ÁLLÁST KERES

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.

Október a Látás Hónapja! A
VMED október 18-án, hétfõn
17-tõl 19 óráig 50%-os ked-
vezménnyel szûrõvizsgálatot
(látásvizsgálat, szemfenék,
szemnyomás vizsgálat) tart
dr. Gombos Katalin fõorvos
vezetésével. Bejelentkezés:
hétfõtõl péntekig 10-16 óra
között a (26) 505-480 tele-
fonszámon.

KIADÓ LAKÁS

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

A Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, bútorozatlan lakás 40
ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30-299-
0376.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás beren-
dezve hosszú távra kiadó. Tel.
06-30-442-2002.

IV. emeleti lakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel. 06-20-360-
6644.

Szentendrén a Püspökmajor-
lakótelepen 56 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-20-946-1702.

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
kocsibeállóval kiadó 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-
3640.

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

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.

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.

Szentendrén 35 nm-es garzon-
lakás kiadó, valamint 36 nm-es
helyiség irodának, rendelõnek.
Tel. 06-30-394-2125.

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, konyha,

mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Eladó Szentendrén, csúsztatott
zsalus társasház I. emeletén
napfényes, felújított, nagy tera-
szos, 2 szobás, 57 nm-es lakás
tulajdonostól. Tel. 06-30-856-
4100.

A Skanzen alatt csendes
zsákutcában, víz, villany van. 40
nm-es téglaház 160 nöl-es ren-
dezett telken eladó 7,9 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-935-5129.

Luppa-szigeten kis nyaraló
két szobával, szép, õsfás
környezetben 250 nöl-es kert-
tel, 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
keresek. Tel. 06-30-876-7934.

•186 nm-es nappali+3 szo-
bás 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 mil-
lió és 1,7 millió Ft-ért mély-
garázs;
•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 beszámítok Szentendrén.
Tel. (26) 385-387.

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

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

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

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

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 társasházban magas
színvonalú, új építésû lakások
eladók. Ár: 450 000 Ft/nm. 
Az ár tartalmazza a gépkocsibeál-
lót, klímát, riasztót, fa nyílás-
zárókat. Tel. 06-20-514-3333, 06-
20-934-9349. www.2mbuild.hu

Szentendrén kertes ikerházfél
eladó. Tel. 06-30-620-9787.

Pomázon, központi helyen 80 nm-
es, tetõtérbeépítéses ház saját
kertrésszel, kellemes szomszé-
dokkal 13,7 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-620-9787.

OKTATÁS

Japán hölgy japán nyelvoktatást
vállal. Tel. 06-70-580-6461.

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

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

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

A Barabás Felnõttképzõ Kft.
Catering/Business School
INTENZÍV TANFOLYAMOKAT
indít (cukrász, szakács, pincér,
bárpincér, mixer, vendéglátó
eladó,étkezdés). Tájékoztatás:
26.309-686, 26-314-274,
www.okjfelnottkepzes.hu,
info@aradipanzio.hu.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

Lakatos munkák: kerítés, kor-
lát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, kar-
bantartása. 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

Szentendre belvárosában bejára-
tott pizzéria bérleti joga teljes
üzletberendezéssel eladó. Tel.
06-30-602-6751.

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

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

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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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 15. péntek, 18
óra

A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ III.
Csáji László Koppány elõadása

Október 22. péntek 18 óra
AZ 1956-OS FORRADALOM 
A TÖRTÉNELMI TÉNYEK
TÜKRÉBEN
Bank Barbara történész elõadása

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.

GYEREKPROGRAMOK

Lakótelepi Klub
Hamvas B. u. 4.
Október 16. szombat, 10 óra
SZÁRÍTOTTVIRÁG-KÉPEK 
ÉS DEKUPÁZS TECHNIKA
(Csempét, cserepet, üveget stb. 
hozzatok magatokkal!) 

Walkway Palacsintázó
Bogdányi u. 15/2.
TOY STORY JÁTSZÓSAROK
Októberben minden nap Toy Story ját-
szósarok várja a gyerekeket: tár-
sasjáték, plüssök, kártya, kirakó,
színezõk gondoskodnak a szórakozásról.

Walkway Palacsintázó
Bogdányi u. 15/2.
TÛZZOMÁNC KÉSZÍTÉS
Október 24-én, vasárnap 12-17
óra között tûzzománcozással várunk
kicsiket és nagyokat, akik szeretnének
egyedi nyakláncot, karkötõt készíteni.
Részvételi szándékát kérjük jelezze,
részvételi díj 500 Ft/tárgy. 

Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Dunakorzó 16.

Október 16. szombat 10 óra
ZENEBÖLCSI
A zeneiskola nagytermében
Október 19. kedd 17.30
ZENEOVI
A zeneiskola 26-os termében

Jelentkezés szükséges e-mailben 
vagy telefonon. 
További információk:
www.zenebolcsi.hupont.hu, 06-70-977-
5930, Bokorné Forró Ágnes

XXIV. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 2010. OKTÓBER 15. SzeVi

P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

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)

október 18. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ -
Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESE
ÖSSZEÁLLÍTÁS
18:30 CADILLAC 
DRIVE 3-4. (100’) 
- Fábry Sándor és Wahorn
András road movie-ja
20:15 CSAK EGY
SZERELMESFILM (100’)
kh:18 romantikus thriller

október 19. kedd
17:00 ÉSZAK (78’) 
antidepresszív offroad movie
18:30 WOODY ALLEN
FILMKLUB: 
BROADWAY DANNY
ROSE (84’) 
kh.: 12
20:00 MEDITERRÁN
FINOMSÁGOK (100’) kh.:
18 „finom” spanyol vígjáték

október 20. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
18:15 CSAK EGY
SZERELMESFILM (100’)
k.h:18 romantikus thriller
20:00
PARTRASZÁLLÁS–
NYITOTT MOZI  
Részletes programinformá-
ció: www.partmoziszenten-
dre.wordpress.com

október 21. csütörtök
17:00 ÉSZAK (78’) anti-
depresszív offroad movie
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: AZ ÓCEÁN-
JÁRÓ ZONGORISTA
LEGENDÁJA (160’) író:
Alessandro Baricco,
fõszereplõ: Tim Roth

október 22. péntek
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)
18.00 MUZSIKUS-
PORTRÉK - BEYOND
THE FOREST (ERDÉLY)
(52’) – Halmos Béla sorozata 
18:10 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:00 I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS (102’)
kh:16 fõsz. Jim Carrey és
Ewan McGregor

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

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

Két világ közt
Portréfilm Aknay Jánosról
október 18-án, hétfõn 
20.30-kor a Duna
Televízióban (56 perc)

Mint ahogy a jól végzõdõ mesék
általában, ez a történet is a leg-
kisebb fiúról szól. Arról, aki nagy
tervekkel a szívében indult világ-
gá., és szépen lassan meg is hódí-
totta azt. A legkisebb fiú út a tele
volt akadályokkal, melyeket tel-
jesített, s a történet jól végzõdött,
holott még koránt sincs vége. A film alkotói arra vállalkoztak a
Kossuth-díjas festõmûvészrõl készült portré készítésénél, hogy meg-
próbálják összefoglalni 60 év életmûvét. Nemcsak a festõi munkásság
kulisszatitkaiba tekintsenek be, hanem bemutatják azt az Aknayt, aki
mint egy mágnes vonzotta, vonzza magához a mûvészeket és mûked-
velõket, akinek a küzdelme megindító és tanulságos is egyben, és
akinek a hite talán példaértékû lehet mindenki számára.
Feliratozva a Duna TV Text 444. oldalán.



Duatlon
Tizenöt versenyzõ képviselte a
KÓPÉ-ÚVSE Triatlon szakosztályt
az október 10-én, Dabason meg-
rendezett Pest Megyei Duatlon
Diákolimpia döntõjén, melyre
több mint 200 diák nevezett. A
versenyzõk félkészülését Szöllõsi
Ferenc és Szõke Rita végezte. A
duatlon sportág a triatlonnak
olyan változata, amelyet õsszel,
illetve kora tavasszal rendeznek
az idõjárás végett, és az úszást
futás váltja fel, vagyis: a duatlon
verseny folyamatosan egymás
után futás, kerékpározás és ismét
futásból áll. A távok korosztá-
lyonként változnak.

Eredmények

„A” kategória (licences
versenyzõk)
I. hely Juhász Júlia (1995, Móricz
gimnázium), Figder Máté (2002,
Barcsay iskola)
II. hely Bányai Daniella (2002,
Barcsay iskola), Imre Márk

(2001, Barcsay iskola)
III. hely Szöllõsi Virág (1995,
Móricz gimnázium)
„B” kategória (licence szám
nélküli versenyzõk)
I. hely Sütõ Zsombor (1997,
Izbégi iskola)
III. hely Galambos Csenger
(1998, Szent András iskola)
IV. hely Jordán Bence (1997,
Izbégi iskola)

Õk mindannyian továbbjutási
jogot szereztek az országos dön-
tõre, melyet „B” kategóriában
október 16-án Karcagon, „A”
kategóriában október 24-én
Lakitelken rendeznek meg.

További versenyzõink ered-
ményei a Pest Megyei Duatlon
Diákolimpia döntõn:

„A” kategória
VI. hely Kálovics Ferenc (1998,
Barcsay iskola)
VII. hely Greff Diána (1996,
Dunabogdányi iskola)
XI. hely Szöllõsi Ferenc (1998,
Pollack Mihály iskola)
XII. Láng István (2001,
Dunabogdányi iskola)
XXII. Bányai Dominika (2001,
Barcsay iskola)

„B” kategória
V. hely Tuscher Attila (1997, II.
Rákóczi iskola)
VI. hely Galambos Csongor
(2003, Szent András iskola)

SPORT
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Baseball
BAJNOKI DÖNTÕ

Október 16-án, szombaton 13
órakor az izbégi sportpályán az
utolsó, döntõ mérkõzést játssza a
Szentendre Sleepwalkers és az
Óbuda Brick Factory baseball
csapat. 2-2-es állás mellett, aki
nyer, az a bajnok. Idén legyünk mi
a bajnokok! Várjuk a baseballt
szeretõ szurkolókat.

A hirdetés felmutatójának 20% kedvezményt adunk!


