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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 mell.

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel 
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (Uszoda), Kálvária
u. 26. Tel.310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
Tel. 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
Tel. 505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20.     Tel. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
November 1. hétfõn az
Andrea Patika 8-16 óráig nyitva,
utána ügyeletes kedd reggel 8
óráig. A többi gyógyszertár
zárva
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-ig
nov. 6-7. Városi Gyógyszertár
nov. 13-14. Pannónia Patika
nov. 20-21. Szent Endre
Gyógyszertár
nov. 27-28. Napvirág csepp
Gyógyszertár
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 
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(26) 303 015
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Kerti zöldhulladék-
begyûjtés

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.

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

Cím HRSZ m2 Bruttó ár leírás

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 

enyhén lejtõs.
Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 

beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7299 1898 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ. Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/m22 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a
Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találk. 6996 1515 11.270 Ft/m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és Tegez u. találk. 6698 6258 10.350 Ft/m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek

Fõ tér 14. 2333/2/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén a 
B/1 mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel 

a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a jankó János 
utca felõl van.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a 26/503-377 telefonszá-
mon kaphatnak.

Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja:  2010. november 9.

EGÉSZSÉGNAP
A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT KFT. 

ÉS AZ EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY 

NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON 
9-14 ÓRA KÖZÖTT

EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ 

a Dunaparti Mûvelõdési Házban (Szentendre,
Dunakorzó 11/A)

A vizsgálatok és a szûrések mellett 
várjuk azok jelentkezését, akik az egészséges élet-

móddal kapcsolatos 
termékeiket akarják népszerûsíteni, eladni. 

Az asztal ára 3000 Ft. 

Jelentkezni lehet a kulturális központ 
telefonszámán: (26) 312 657.

1%
A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány ezúton
szeretné megköszönni támogatóinak a 2009-es évi
adó 1%-ának összegét: 478 933 Ft-ot, melyet, 
az új szabványoknak megfelelõen a Vasvári Pál úti
Tagóvoda udvari játékeszköz parkjának telepítésére
fordítottunk. 

Mócsainé Robics Marianna és Horváth Istvánné
kuratóriumi tagok

ÁLLÁS-
PÁLYÁZAT

Szentendre Város 
Önkormányzata 

pályázatot hirdet 
a Városi Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság 

VEZÉRIGAZGATÓI
ÁLLÁSHELYÉNEK

BETÖLTÉSÉRE

A pályázatot egy példány-
ban, zárt borítékban
november 30. 12 óráig
Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatala központi
iktatójába (2000
Szentendre, Városház tér
3.) kell benyújtani, „VSZ
Zrt. vezérigazgatói
pályázata” megjelöléssel.

A pályázattal kapcsolat-
ban bõvebb információ a
www.szentendre.hu hon-
lapon található.
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A polgármester 
programja

November 5. (péntek)

10,00 Magyar Tudomány Napja prog-
ram megnyitója a díszteremben

10,15 Tûzoltósági kommunikációról
megbeszélés

November 6. (szombat)

15,45 Kovács Lajos karnagy emlék-
táblájának avatása a
zeneiskolánál

17,00 60 éves Musica Beata ünnepi
koncert a díszteremben 

November 8-10. (hétfõ-szerda)

10,00 TÖOSZ önkormányzati tapasz-
talatcsere Kölnben

November 11. (csütörtök)

10,00 Vezetõi megbeszélés
14,00 Kistérségi Szociális Munkások

Napja a P’Art Moziban
15,00 Testületi ülés
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Közmeghallgatás

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 

november 23-án, 
kedden 17 órai

kezdettel 
közmeghallgatást tart 

a Városháza dísztermében. 

A nyilvános testületi ülés keretében
lehetõségük van a jelenlévõ
képviselõkhöz a megjelent 

várostársaknak kérdést feltenni,
javaslattal élni.

Minden érdeklõdõ megjelenésére 
és részvételére számítok.

DR. DIETZ FERENC
polgármester

Amerikai kulturális 
kapcsolatok kiterjesztése
John Balian kultúrattasé és Joseph R. „Jay” Trues-
dale, az amerikai nagykövetség diplomatája látoga-
tott Szentendrére azzal a céllal, hogy tárgyaljon 
dr. Dietz Ferenc polgármesterrel a Szentendrével
kialakítandó kulturális kapcsolatokról, lehetõ-
ségekrõl.  

Közelebb Budapesthez
Gyimesi István, Gyál város polgármesterének indít-
ványára a múlt hét folyamán 27 polgármester,
köztük dr. Dietz Ferenc tartott megbeszélést a fõ-
város körüli agglomerációs gyûrû helyzetérõl és a je-
lenlegi lehetõségekrõl. A tárgyaláson egy olyan kon-
cepcióról egyeztek meg a felek, amelyet közösen
kidolgozva a Budapesttel való szorosabb együtt-
mûködés válik lehetõvé a jövõben.

Bosnyákok az etnikumok
közötti összefogásért

Október 26-án 23 fõs bosnyák delegációt fogadott
dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ a Városházán. A
Külügyminisztérium és az UNDP által támogatott
tanulmányút során a vendégek a magyar önkor-
mányzati rendszer mûködésérõl, a nemzetiségekkel
való kapcsolatról tájékozódtak annak érdekében,
hogy a megszerzett ismereteket az etnikumok közöt-
ti kulturális megértést elõsegítõ programba be-
építhessék.

Dunakanyari Kistérségi
Szociális Intézmény 
Iskola-egészségügyi

Szolgálata pályázatot hirdet 
ISKOLAORVOS

MUNKAKÖR
betöltésére

A jogviszony idõtartama:
határozatlan, a foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidõ, a
munkavégzés helye: Szent-
endre általános iskolái

A munkakörbe tartozó felada-
tok: az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX.
3.) NM rendelet szerinti isko-
laorvosi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: orvosi
egyetemi diploma másolata
( csecsemõ-gye rmekgyó -
gyász), önéletrajz. A munka-
kör január 3-tól tölthetõ be.

A pályázatot december 20-ig
az alábbi címre kell benyúj-
tani: Dunakanyari Kistérségi
Szociális intézmény, 2000
Szentendre, Sztaravodai út 2.
További információ: (26) 311-
964, Kecskésné Sipos Andrea

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt véradást szervez november 24-én,
szerdán 10 és 18 között a Pest Megyei Könyvtárban 

(Pátriárka u. 7.). A véradásra feltétlenül vigye magával mindenki 
a személyi igazolványát és a TAJ-kártyáját. 



VÁROS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 40. SZÁM 2010. NOVEMBER 5.4

RENDÕRSÉGI HÍREK

Halálos autóbaleset történt 
a dunabogdányi egyenesen.
Egy kavicsokat szállító
teherautó ütközött személygép-
kocsival. A személygépkocsi
vezetõje életét vesztette. 

Az elmúlt napokban
megnövekedtek a kerékpár-
lopások Szentendre és
környékén. Kérik a lakosokat,
hogy minden esetben zárják el
a kerékpárokat még akkor is,
ha kerten belül vannak.

A BRFK XII. kerületi rendõr-
kapitányság által elindított
nyomozás (az autólopások
miatt) sikeresen zárult október
24-én: Budakalászon, a
Terrorelhárítási Központ
munkatársainak segítségével
rajtaütöttek a bandán. Három
férfit tartóztattak le, egyikük
ellen elfogatóparancs volt 
kiadva. A háznál megtalálták 
a több millió forintot érõ gép-
kocsikat, amelyeket a XIII.
kerületbõl loptak el. Jelenleg
mindhárman elõzetes letartóz-
tatásban vannak.

Október 26-án Budakalászon
egy autós gyalogost gázolt, 
aki súlyos sérüléseket
szenvedett. Az elkövetõ 
elhagyta a helyszínt, de 
késõbb elfogták. Kihallgatása
folyamatban van.

Szemtanúkat keresnek

Augusztus 26-án 16.50 óra
körül Budakalász belterületén,
a Damjanich utca 10. szám
elõtti útszakaszon személyi
sérüléssel járó közúti közleke-
dési baleset történt, amelynek
sértettje egy idõs, kerékpározó
férfi volt. Olyan szemtanúk
jelentkezését várják, akik a
fenti idõpontban a balesetet
látták vagy arról érdemi infor-
mációval rendelkeznek.
Jelentkezni lehet a Szentendrei
Rendõrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályán
személyesen, vagy a (26) 310-
233 telefonszámon, a 112-es,
107-es rendõrségi hívószámok
valamelyikén, illetve a névte-
lenség megõrzés mellett ingye-
nesen tárcsázható a 06-80-
555-111-es vonal.

BALÁZS LUCA

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Lengyel tûzoltók
Szentendrén
A Leonardo da Vinci projekt ke-
retében október 17. és 23. között
a lengyelországi Ostrów Wielko-
polski város Állami Tûzoltósá-

gával együttmûködve egyhetes
tapasztalatcserén vettek részt
parancsnokságunkon a lengyel
tûzoltó kollégák. A képzés kiter-
jedt a katasztrófavédelem felépí-
tésétõl kezdve egészen tûzoltóink
devecseri beavatkozásáig.
Az elsõ nap a bemutatkozásé volt,
illetve a szervezeti felépítés be-
mutatásáé, a többi napon az
elõzõleg meghatározott képzési
tematika szerint haladtunk: a lak-
tanyánk megtekintése, a ké-
szenléti szolgálat felszerelése, az
oktatási rendszerünk felépítése
stb. Mindezek parancsnoksá-
gunkon zajlottak. A Városházán
fogadott minket az alpolgár-
mester úr is. 

Vörösiszap

Magyarország eddigi legnagyobb
ökológiai következményekkel járó
ipari katasztrófája történt  októ-
ber elején, amikor egy magántu-
lajdonban lévõ vállalat, a Magyar

Alumínium Zrt. területén az
iszaptároló X. kazetta nyugati
gátja átszakadt. A gátszakadás
következtében 600-700 ezer köb-
méter vörösiszap és víz elegye a
Torna-patakon keresztül elöntötte
Kolontár, Devecser és Somló-
vásárhely települések mélyebben
fekvõ részeit. 

Városunk hivatásos tûzoltóságát
október 11-én vezényelték le hat
fõvel és egy gépjármû fecskendõ-
vel Devecserbe. Feladatuk az
iszapmentesítés, a kárelhárítás
volt a kijelölt utcákban. Ezen
kívül segítséget nyújtottak sérült
személy ellátásában, épületek
megerõsítésében, és volt, hogy
állatokat mentettek. A közel 15
nap alatt több száz köbméternyi
iszapot termeltek el az utcákról, a
házak bejáratától, a pincékbõl.

Megtisztították a területen talál-
ható vízelvezetõ csatornákat, a
kertekben található aknákat, fúrt
kutakat. Tûzoltóinkat és a mentés
többi résztvevõjét a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat és a
Magyar Karitasz Szolgálat önkén-
tesei teával, kávéval és szend-
vicsekkel segítették, melyet ezút-
tal köszönünk nekik.
Dr. Bakondi György tûzoltó
altábornagy, fõigazgató, az októ-
ber 23-i Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóságon tartott
beszédében kiemelte a tûzoltók
szerepét a vörösiszap katasztró-
fában nyújtott munkájukkal kap-
csolatban: „Az elsõként a helyszí-
nen bevetett erõk megcselekedték,
amit meg kellett cselekedniük.
(…)  Azok a fiúk (…) hõsök lettek.
Nem tudok más szót mondani.
Aki egy ilyen helyzetben be mer
menni a vörösiszapba, saját testi
épségét nem kímélve, és életet
ment – ennél nemesebb hivatás,
ennél nagyobb hõstett a minden-
napokban nincs. Köszönet érte a
tûzoltóságok ott bevetett erõinek.
Példaértékû, amit tettek, az egész
tûzoltóság, a katasztrófavédelem
minden egysége elé például állí-
tom azokat a tûzoltókat, akik ezt
megcselekedték”.

BECK MÓNIKA
kommunikációs szóvivõ

Pest Megye Állami
Gondoskodásban Élõ
Gyermekeiért Alapítvány
2009. évi közhasznúsági
jelentése
Székhelye: 2000 Szentendre,
Bükköspart 74.

Alapítványunkat a  Pest Megyei
Bíróság 
1997. január 22-én vette nyil-
vántartásba, és 2000. szeptem-
ber 27-én kiemelkedõen
közhasznú szervezetnek
minõsítette.
Vállalkozói tevékenységet nem
folytatunk. Mûködésünket a
gyermek – és ifjúságvédelem
területén fejtjük ki.
2009. év december 31-én
pénzeszközünk: 9 765 e Ft 
Alapítványunk bevételei 2009.
évben:
Közhasznú célra, mûködésre
kapott támogatás:

-    APEH   1%-ból    16e Ft
• mûködésre kapott támogatás
a NCA-tól   210e Ft
• Pest Megye Önkormányzata

300e Ft
Egyéb bevétel
-   vállalkozói, banki támogatás:

100e Ft
-   kamat: 507e Ft 
összesen:  1 133e Ft
Kiadások a 2009. évben:
fõiskolások ösztöndíja 1 275 e Ft
megbízási díj - irodai szolg. 

451e Ft  
bankköltség 14e Ft
egyéb mûködési ktsg.    55 e Ft
Összesen:             1 795 e Ft
A tisztségviselõk a 2009. évben
sem részesültek díjazásban.
Alapítványunknak köztartozása
nincs.
Köszönjük az alapítványunknak
nyújtott támogatásokat.

Krizsovenszky Lajos
a kuratórium elnöke.

BOTÁR EMIL
Területi 

Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387

Mobil: 
06209584389

E-mail: 
emilbotar@t-online.hu
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BOKOR TAMÁS

Mi volt az elsõ gondolata a
nem hivatalos eredmények lát-
tán? Végre? Köszönöm? A
munka folytatódik?
A polgármesteri és képviselõi
eredmények hallatán az elsõ
érzés a gyõzelem édes íze, a
második a köszöneté volt. Hi-
hetetlen öröm az, amikor az
ember éveken keresztül kemé-
nyen dolgozik a városért, és
azok a polgárok, akikért ez a
munka folyt, kiugróan magas
arányban mondanak igent a
folytatásra. Mindezért még egy-
szer szeretném kifejezni köszö-
netemet mindazoknak, akik
támogattak minket. Természe-
tesen tisztában vagyunk azzal,
hogy az eredmények láttán sem
dõlhetünk hátra abban a biztos
tudatban, hogy igen, megcsinál-
tuk, most végre pihenhetünk. A
munka még intenzívebben foly-
tatódik, keressük partnereinkkel
együtt az új lehetõségeket váro-
sunk számára.

A választás elõtt azt nyi-
latkozta, koccintani fog Szent-
endre borából a képviselõtár-
saival a város fejlõdésére és az
itt élõk egészségére. Hogyan
sikerült az összejövetel?
Az eredmények nyilvánosságra
kerülése után valóban – aho-
gyan ezt korábban elterveztük –
összejöttünk a képviselõjelöl-
tekkel és barátainkkal egy ven-
déglõben egy kis evéssel és
borozgatással egybekötött ün-
neplésre, ahol már elkezdtük tár-
gyalni a következõ négy év
kihívásait is.

Fordítsuk komolyabbra a
szót: a Fidesz a helyi, immár
15 fõre csökkentett képviselõ-

testületben, valamennyi vá-
lasztókerületben egyéni man-
dátumot szerzett, így kilencfõs
jobboldali frakció ül majd
szemben, a három politikai
szervezetbõl származó négy
ellenzéki képviselõvel. Hogyan
tervezik az együttmûködést?
Egyáltalán hogyan biztosítja a
polgári frakció, hogy az ellen-
zék is hatékonyan jusson szó-
hoz a döntéshozatalban?
Valóban, a jobboldali frakció a
2006-os választási sikerét meg-
ismételve mind a 10 egyéni vá-
lasztókerületben gyõzött Szent-
endrén. A szavazók többsége a
Fidesz-KDNP programjára és a
Dumtsa-terv megvalósítására
szavazott. Ez felelõsséget jelent
az iránymutatásban és a végre-
hajtásban is. De ahogy az elmúlt
évek során, úgy a jövõben is
számítunk más pártok képvi-
selõinek véleményére. Hiszek
abban, ha valakit munkája
során Szentendre fejlõdése
vezérel, akkor megtalálható a
közös hang. Soha nem jelent-
kezett még ennyi városlakó
azért, hogy az önkormányzati
munka során a város jövõjéért
tegyen. Soha senki nem adott az
ellenzéknek ennyi bizottsági és
munkacsoporti helyet, és soha
nem delegált még politikai
szervezet ennyi független szak-
értõt a döntéshozó testületekbe,
mint most. A fentiek alapján
nem csak az ellenzéki pártok-
nak, hanem a lakosság jelentõs
szervezetei képviselõinek, vé-
leményformálóinak is lehetõ-
sége van a döntéseinkben részt
venni.

A polgári frakcióban új arcok
is ülnek, köztük húszas éveik
végén, harmincas éveik elején
járó ifjak: szándékos a fiata-

lítás, vagy egyszerûen elkö-
vetkezett az újabb generáció
idõszaka?
Most érkeztünk el ahhoz a pont-
hoz, amikor az a generáció,
amely már a rendszerváltás után
kezdett a világ – és köztük a
magyar politika – felé nyitni,
felelõsségteljesen tud dönteni
egy város sorsáról. Az új generá-
ciót pártolom, hiszen ezek a fia-
talok az egyetemrõl kikerülve
friss tudással rendelkeznek, sok-
kal nyitottabbak az új kihívá-
sokra, tele vannak ötletekkel,
ambícióval, nagy bennük a tenni
akarás, a jobbító szándék. 

Miben látja másként az
elkövetkezõ négyéves együtt-
mûködést, mint az elõzõ négy
és felet?
Már valóban túl vagyok több
mint egy cikluson, és elkövet-
kezett a mérlegkészítés idõsza-
ka. Átgondoljuk képviselõtár-
saimmal együtt, hogy mi az, ami
jó, mi az, ami gyengébb volt, hol
kell erõsítenünk. Szeretnénk a
lakosok életminõségét növelni,
szebb utcaképeket, tisztább, biz-
tonságosabb utakat, korszerûbb
egészségügyi szolgáltatásokat,
nagyobb közbiztonságot, aktí-
vabb lakossági közremûködést,
célunk a városban rejlõ lehetõ-
ségeket maximálisan kihasznál-
ni. Rengeteg még a tennivaló,
hiszen egy régóta elhanyagolt
városból kezdtünk négy évvel
ezelõtt a pénzügyi lehetõségek
adta keretek között „újat” épí-
teni, de a teljes rendbetételhez
nem volt elég az elmúlt ciklus,
csak a munka megkezdéséhez.
Nagy elõny a korábbi évekhez
képest a már megszerzett város-
vezetõi tapasztalat, a kiépült
kapcsolatrendszer a helyi és az
országos vezetõkkel. 

A polgármesterség egyben
szolgálat, és a választók fel-
hatalmazása egyben kötele-
zettség is. A polgármester-
jelölti korteskedés során
Szentendre érdekeit hangsú-
lyozta a jelmondatában, mi-
közben több vetélytársa is
szorgalmazta, hogy pártpoliti-
ka helyett a helyi összefogás
domináljon a döntéshozatal-
ban. Milyen garanciát ad arra,
hogy ez így legyen?
A megválasztás után értelem-
szerûen nemcsak a saját válasz-
tóimnak, hanem mind a 26 200
városlakónak polgármestere va-
gyok, de természetesen az a fõ
cselekvési irányvonal, amire a
választóink a legtöbb szavazatot
adták. A Dumtsa-tervben lévõ
prioritásokat a lakók észrevé-
teleivel, javaslataival kiegészítve
alkottuk meg, és ez alapján foly-
nak jelenleg is nagyberuházá-
saink, valamint az egyéb mun-
kálatok. A jövõben is kikérjük
polgáraink véleményét, mert
csak együtt, közösen összefogva
lehet a városunk sikeres. A „po-
litika”, remélem, a következõ
választásokig eltûnik Szent-
endre életébõl, a bizottságokban
és a munkacsoportokban komoly
szakmai munka lesz. Mindenki
arra fog törekedni, hogy a város
jobbítása érdekében mit lehet
megvalósítani, és nemcsak kri-
tizálni fog, hanem jobbító szán-
dékkal építõ javaslatokat terjeszt
elõ. A továbbiakban is akár a
„Városháza házhoz jön” lakos-
sági fórumokon, akár más infor-
mációs csatornákon keresztül
hozzánk érkezett kritikákat,
javaslatokat figyelembe fogjuk
venni, és beépítjük a mindennapi
munkánkba, mert csak Szent-
endre számít.

Érez-e most elég energiát
arra, hogy a következõ, 2014-
es megmérettetésen is ringbe
szálljon a városvezetõi szé-
kért?
A kérdés még nagyon korai,
hiszen csak alig pár hete va-
gyunk túl a választásokon. Je-
lenleg rengeteg tervem van, sok
bennem a tettvágy, az energia,
és várom az új kihívásokat. De
hogy mi lesz négy év múlva, azt
sem én, sem más megmondani
jelenleg még nem tudja. Most az
elõttünk álló feladatok sikeres
megvalósítására kell koncentrál-
nunk.

A harmadik igen
2006 óta az elsõ, idõközi választást is beleszámolva 
dr. Dietz Ferenc már a harmadik gyõzelmét aratta a polgár-
mesteri megmérettetésen, így újabb négy évre kapott bizal-
mat a szavazók többségétõl. A rendszerváltás óta ilyen egy-
értelmû gyõzelmi sorozat Szentendrén még nem volt.
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SZENTENDRÉN JÁRT AZ ÖKO-PANNON INTERAKTÍV
KÖRNYEZETVÉDELMI MESEJÁTÉKA 

Szelektív szuperhõs-képzés
Idén õsszel már hatodik alkalommal indul országjáró körút-
jára ÖKO Panna és ÖKO Palkó, a szelektív hulladékgyûjtés két
hõse, hogy megmutassák a legfiatalabbaknak, hogyan válhat-
nak õk is a környezetük védelmezõivé. 

A Hajnal címû mesejáték az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. szelektív hul-
ladékgyûjtési oktatóprogramjának legfiatalabbakat megcélzó elõadása.
A darab célja, melynek elõadói a Maskara Társulat hivatásos színészei,
hogy már kisgyerekkorban kialakuljon a környezettudatos szemlélet,
és a legkisebbek számára is természetessé váljon a hulladékok külön-
válogatásának gyakorlata. 

A társulat az elmúlt öt évben több mint félezer elõadást tartott, 30 000
gyerek részvételével. Október 27-én a Barcsay Jenõ Általános Iskolában
az összes önkormányzati fenntartású óvodába járó kisgyereknek,
valamint a Barcsay iskola elsõs tanulóinak mutatták be a darabot. 
A gyerekek nemcsak nézõi, hanem résztvevõi is az elõadásnak, így
könnyen és játékosan vésõdik be minden, amit a különbözõ színû 
gyûjtõedényekrõl tudniuk érdemes. Bár a darab a kicsiknek szól, azért
a nagyok is tanulhatnak belõle, hiszen az ÖKO-Pannon üzenete a sok
ezer gyermeken keresztül sok ezer szülõhöz is eljut.

Z. M.

Még meddig?
Három hétig boldogok és büszkék
lehettünk. Arra, hogy végre született
valami itt Szentendrén, amit mi,
városszeretõ polgárok a magunk
elhatározásából és erejébõl hoztunk
létre. Amire örömmel néztünk, nem-
csak mi, hanem a városba látogató
turisták is. Amire féltõn, szeretettel
vigyáztunk. Erre az immár virágok-
kal teli, megújult,  kis girbe-gurba
lépcsõsorra – a Ferenczy közre. 
Az átadásától számított harmadik
hét péntek estéjén azután részeg,
randalírozó fiatalok, akik a Bercsé-
nyi utcai szórakozóhelyrõl vonultak
végig a közön, szétdúlták, tönkretették azt. A cserepekbõl kiborított
virágok, az eldobott törött üvegek látványa megdöbbentett mindenkit,
aki másnap reggel arra járt. Az ott lakók ugyan már „megszokták” ezt
a hétvégi rombolást – elmondásuk szerint a péntek és a szombat
estéken az utcára sem mernek kimenni, s még másnap reggel is
szorongva lépnek ki a kapun, vajon mit mûveltek a „szórakozó” fia-
talok? Egy ilyen átmulatott éjszakán gyújtották fel valaha a
Martinovics utcai szelektív hulladékgyûjtõt is – valószínûleg jó móká-
nak tûnt ez is a srácoknak... Mint ahogy a megszépült Ferenczy köz
feldúlása is. 
Eddig szól a történet – de még meddig?

RAPPAI ZSUZSA

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, AKI A 2009. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁBAN
EGYESÜLETÜNKNEK AJÁNLOTTA FEL ADÓJA 1%-ÁT!

A civil lakosság által adója 1%-át egyesületünknek felajánlott összeget az APEH
17,6 millió Ft értékben október 12-én részünkre átutalta. Költségtervünk keretében
ezt az összeget az állatmenhely karbantartására és mûszaki felújítására, az állatok
napi ellátására és orvosi költségeire, a menhelyre vezetõ utak felújítására, a
kölyökház és a cicaház befejezésére, kerítések kiépítésére és javítására fordítjuk.

A Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület vezetõje és munkatársai

JÖN A TÉL! SEGÍTSÉGET VÁRNAK KUTYÁINK!

A menhelyre beérkezett rengeteg kutya, az egyre erõsebb helyhiány és a csökkent
örökbefogadási kedv miatt nagyon sok régi „lakónk” van, akik sürgõsen szeretnének
családba kerülni! Vannak olyanok, akikre sajnos évek óta nem jelentkezett gazdi,
pedig semmivel sem rosszabbak, csúnyábbak, mint a többi, egyszerûen csak nem
volt szerencséjük idáig. Mivel a helyhiány miatt sokszor már képtelenek vagyunk új
kutyákat bevenni, és a várólistán rengeteg a valóban szükséghelyzetben lévõ, utcán
élõ kutya, ezért kérjük, aki tud vagy szeretne, most fogadjon örökbe tõlünk egy
hûséges, szeretetre váró társat!  
Kutyáink és cicáink megtalálhatóak: www.arvacska.hu
http://gallery.site.hu/u/SZTENDREARVACSKA/
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„Másnak világolt, amíg önmagát 
emésztette meg”

Kopjafaavatás dr. Dragon Pál és Dúcz László emlékére

„Emlékét örökké megõrizzük” – ez a fogadalom minden, a Földrõl távozónak kijár. Azután halad
tovább az idõ, és az ittmaradók is haladnak más ügyek, más emberek felé.
Vannak azonban, akik olyan ügyek szolgálatában álltak, amely a késõbbi nemzedékek számára is
feladatok, továbbgondolni szükséges kérdések maradnak. Az emberiség kevés bölcs cselekedeteinek
egyike, hogy ezeknek az embereknek emlékmûvet állít, ami mindenképp alkalmas figyelmeztetõnek:
ha jó ügyrõl van szó, kövessük az illetõ útját, ha nem, gondolkodjunk, mit kell másképp tennünk.
A Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület székházának kertjében október 29-én kopjafát állí-
tott két egykori tagja, dr. Dragon Pál és Dúcz László emlékére. Mindketten örök ügyet, a magyarság,
a magyar kultúra ügyét szolgálták. A rájuk való emlékezés egyben elismerése annak, hogy a feladat,

amin dolgoztak, a mi feladatunk is.
Az avató ünnepségen Kun Csaba, az egyesület elnöke idézte fel
az ünnepeltek alakját, munkásságát, kiemelve, hogy Dragon Pál
önmagát sohasem kímélve, minden, a magyarság ügyét elõbbre
vivõ, cselekvõ, tenni akaró embert kívánó feladatot magára vál-
lalt, hordozott. Kun Csabáné Kovalik Judit Reményik Sándor
Fáklya verem elõtt címû versét szavalta, Orbán Borbála pedig
szépséges népdalokat énekelt. A család nevében Dragon József
mondott köszönetet és fejezte ki örömét, hogy  küzdelmes életû
testvére életmûvét ilyen sokan és sokra becsülik.
A kopjafákat Szabó József „Juszuf”, visegrádi fafaragó
készítette, a költségeket közadakozásból fedezzük. Az avatás
utáni összejövetelre hozott italokért és süteményekért kö-
szönetet mondunk a tagságnak és a Mathias Rex Étterem és
Panziónak.
Amíg rajtunk múlik, dr. Dragon Pál és Dúcz László emlékét
megõrizzük.

LINDNER MONIKA

5500

„Elmúlt, mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, 

hogy múlhatatlan,
Mert szívek õrzik, nem szavak.”

Domozi Erzsébet
és Klányi István 

50.
házassági évfordulótok 

alkalmából 
szeretettel köszöntünk 

benneteket. 

További boldogságot, 
erõt, egészséget kívánunk:

testvéreid és családjai

„Kérjük a jó Istent, 
áldjon, védjen Titeket,

Adjon nagyon hosszú, boldog
életet.”
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Sokan lelkes olvasói, sõt ta-
nítványai, mégis a köztudat-
ban nem tartozik az ismert

személyiségek közé. Még Szent-
endrén sem, pedig itt élt köztünk,
életmûvének háromnegyedét itt
írta, itt van eltemetve a közteme-
tõben. Talán még azok sem olvas-
ták esszéit, akik a róla elnevezett
utcában élnek.
Azt mondják, nehéz olvasni. Pedig
mondanivalója minden olyan
embert megszólíthat, aki tud látni
és gondolkodni. Mindenkinek ad
valamit, aki szembe akar nézni az
élet nehézségeivel, aki hinni akar
a személyiség szabadságában, aki
meg akar tanulni látni, látni a
szépet és a jót is a világban.
Igen, nehéz olvasni, de csak akkor,
ha felkészületlenek vagyunk. Meg
lehet tanulni és meg lehet tanítani,
mint ahogyan Petõfit, József
Attilát, Móriczot, Mikszáthot és a
többi nagyot is megismertük már
az iskolában. Miért nem tanították
Hamvast? Mert tilos volt. Mert a

munkái nyomtatásban meg sem
jelenhettek. Nemcsak a Rákosi-
rendszer, a Kádár rendszer is
meghatározta, mit kell hinnünk,
mit szabad olvasnunk, monda-
nunk, hova utazhatunk.
A 28-30 kötetre tervezett élet-
mûkiadás ma már a 24. kötetnél
tart, Hamvas Bélát a külföld is
megismeri és elismeri. Számos
idegen nyelven jelentek meg már
mûvei. Németországban a Kar-
nevál címû regényét a világiro-

dalom kiemelkedõ mûvének te-
kintik, és a fordításán dolgoznak.
A Schreibheft címû irodalmi
folyóirat legutóbbi számában
harmincöt oldalas tanulmány
jelent meg róla, a Westdeutsche
Rundfunk rádió pedig terjedelme-
sebb Hamvas bemutatóra készül.
És mi? Álljunk meg, figyeljünk,
halljuk meg! Ma is szól hozzánk.
Ma is aktuális, amit mond. Talán
jobban, mint valaha. 
„Idiótának kell lenni, hogy az
ember a tõle független változás-
ban vagy pláne javulásban hinni
tudjon, az olyan változásban,
amelyben tevékeny része nincs. 
A jó és az egyre jobb világ nem 
a személytelen fejlõdés ered-
ménye, amelynek kellemes elõ-
nyeit, mint a napfürdõt, élvezni
lehet. (…) A világ javulása az én
javító tevékenységemtõl függ. (…)
A világ megváltoztatását csak a
magam megváltoztatása teszi
lehetõvé.” (Silentium)

M. H. M.

Hamvas-megemlékezés
November 8-án, hétfõn 14 órakor a Szentendrei Köztemetõben emlékezünk Hamvas Béla író,
filozófusra (1897–1968)

Az Isten itt állt a hátam
mögött
s én megkerültem érte a világot

József Attila

Az embernek szárnyai vannak,
amelyekrõl nem tud. De csakis
úgy emlékezhet vissza
szárnyaira, csakis úgy ébred-
het fel benne a repülés ösztöne
és az ég elõérzete, ha lába alól
kicsúszik a talaj, ha már csak
az ég felé menekülhet – ha
nincs más választása: vagy
repül vagy meghal.

Gustave Thibon

Rossz voltam, s te azt 
mondtad, jó vagyok,
Csúf, de te gyönyörûnek
találtál.
Végig hallgattad mindig, amit
mondtam.
Halandóból így lettem 
halhatatlan.

Pilinszky János

Az élet arról szól, hogy annak
van holnapja, aki remélni tud,
annak van holnapja, aki bízik
a holnapban. Az az õzike, 
amelyik már nem akar szalad-
ni, az egész biztos, hogy a
farkasok prédája lesz. Ilyen
egyszerû. Nem azért, mert Isten
rosszakaratú, hanem azért,
mert az az õz, amelyik nem
bízik önmagában, saját
lábában, gyorsaságában,
ügyességében, meg nem akar
élni, az nem alkalmas, nem
méltó arra, hogy az életet
tovább vigye.

Böjte Csaba

Egy régi indiai mese szerint 
a kisegér, a macskától való
félelme miatt, állandó
szorongásban élt. Egyszer egy
varázsló megszánta, és 
macskává változtatta. De
akkor meg a kutyától félt.
Ezért aztán a varázsló kutyává
változtatta. Ettõl kezdve meg 
a párductól kezdett el félni. 
A varázsló ekkor párduccá 
változtatta. Erre meg a
vadásztól rettegett. Itt aztán 
a varázsló feladta.
Visszaváltoztatta kisegérré,
mondván: – Bármit is tennék,
úgysem segítene rajtad, hisz 
a szíved egérszív.

Anthony de Mello

Ég és Föld között

A hirdetés felmutatójának 20% kedvezményt adunk!

Prolom voda
Lúgosító víz, kevés ásványianyag-
tartalommal

Az emberi szervezet átlagos pH
értéke 7,4, tehát enyhén lúgos.
Mivel a pH nagyon szûk határok
között mozoghat (7,32-7,45), a
szervezet mindent megtesz annak
érdekében, hogy a pH-t stabilan
tartsa. Azokat a rendszereket,
amelyek a pH-t stabilan tartják,
pufferrendszereknek nevezzük.
Bármit eszünk, bármit iszunk,
annak a pH-értéke hozzáadódik
szervezetünk pH-jához. Ha túl
sok savasító anyag kerül a
szervezetbe, akkor a pufferrend-
szer már nem képes sem-
legesíteni, ami betegségekhez,
vagy adott esetben halálhoz
vezethet. 
A Prolom voda határozottan
lúgos vagyhatású víz, támogatja
a pufferrendszerek mûködését,
stabilan tartja a folyadékterek
pH-ját és segít eltávolítani a
felesleges savas vegyhatású
anyagokat. A másik nagy elõnye,
hogy igen csekély ásványi
anyagot tartalmaz, így nyugodtan
élvezhetjük lúgosító hatását
anélkül, hogy közben feleslege-
sen terhelnénk  szervezetünket.

A Prolom voda kapható a gyógy-
szertárakban. Napi ajánlott 
mennyiség 1,5-3 liter.



TÖRÖK KATALIN

Idén október 23-án a városi
díjak kiosztásánál a Szent-
endre tisztes iparosa kitün-

tetést a hetvennyolc éves Varga
Gyuláné, vagy ahogy itt helyben
ismerik, Lola vehette át. Hatvan
év értékteremtõ munkája, kitar-
tása nyerte el késõi, de annál
megérdemeltebb jutalmát.             
Lola élettörténete tulajdonképpen
az 1920-as évek elejével kezdõ-
dik. A Kovászna megyei Gelen-
cérõl édesapja, Balogh Gyula,
miután kitanulta a pék szakmát,
alig húszévesen átjött Budapestre
egy jobb élet reményében. Munka-
közvetítõ iroda révén került
Szentendrére egy idõs pék házas-
párhoz. Gyerekük nem lévén, a
fiatal fiút sajátjukként szerették,
idõvel házukat, mûhelyüket (Fõ
tér 7.) is rá hagyták. A Fõ tér –
Bogdányi utca – Alkotmány utca
találkozási pontjában álló ház –
Lola szülõháza – déli homlokza-
tán még az 1970-es években is
„TEJ – KENYÉR” felirat díszelgett.
Balogh Gyula a jómódú szentend-
rei Leikep családból választott
magának feleséget. A házaspár-
nak négy gyermeke született: Gizi
1921-ben, Mimi 1924-ben, 1930-
ban szülés közben meghalt az
egyetlen fiú, majd két évre rá
megszületett Lola, s õ lett az, aki
lány létére kitanulta édesapja
szakmáját. Nem volt kedve to-
vábbtanulni, annál szívesebben
állt be az apai  pékmûhelyébe dol-
gozni. Az 1930-as évek elején
Szentendrén felépült laktanya
kenyérrel való ellátására kiírt
pályázatot Lola édesapja nyerte
meg, aki ezért felszámolta a fõtéri
házat és pékséget. A helyébe a
laktanyával szemben létesített
nagyobb, korszerûen berendezett
új mûhely és két üzlet képezte a
jól menõ vállalkozást egészen az
államosításig. A sok munkával
megteremtett egzisztenciát romba
döntõ politikai földrengést azon-
ban nem tudta feldolgozni, sem a
más pékségében rá osztott legne-
hezebb segédmunkát. Röviddel az
államosítás után, ötvennégy éves
korában meghalt.                         
Lola és második férje, a cukrász-
mester Varga Gyula a Görög

utcában saját cukrászdát nyitot-
tak még ugyanebben az évben,
1954. október 23-án, a két évvel
késõbbi  forradalmi események
miatt azóta nemzeti ünneppé
emelt napon. S ki tudhatta, sejt-
hette akkor, hogy éppen ez a nap
lesz ötvenhat évvel késõbb egy
élet munkáját elismerõ városi díj
átadásának dátuma? De ne sza-
ladjunk ennyire elõre!  A sok ba-
ráti segítséggel és saját lakásának
feláldozásával megnyílt szerény
cukrászda az évek múlásával
országszerte ismert lett. Szent-
endrére kijönni és beállni a
hosszú sorba a Görög utcai fagyi-
zó elé szinte elválaszthatatlanok
lettek egymástól. A téma a hat-
vanas években még a városi
tanácsülések elõtt is felvetésre
került megoldandó problémaként,
hogy míg a maszek cukrászda
óriási forgalmat bonyolít le, álla-
mi társaik alig valamit. Akkortájt
az egész Dunakanyarban az övék
volt az egyetlen maszek cukrász-
da, ami parányi mérete ellenére
küzdötte fel magát a helyi ven-
déglátás élvonalába. Magam is jól
emlékszem arra, hogy hétvégen-
ként a süteményre vagy fagylaltra
várakozó két sor csak nagy
türelem és udvarias gesztusok
gyakorlásával fért el egymás mel-
lett az ajtóban és a pult elõtt. A
nagy népszerûségnek két titka
volt. Mindenekelõtt a fagylaltok
selymes, különleges íze. A recept
természetesen titkos. Az viszont

nem, hogy a nagy népszerûség és
a hosszú évek múlása sem lazí-
totta fel az ízeket. Erre maga Lola
ügyelt következetes szigorral. A
siker másik kulcsa abban a sze-
mélyre szóló kiszolgálásban rej-
lik, melyben a pult mögül ré-
szesítette visszatérõ törzsven-
dégeit és az elõször betévedõt
egyaránt. 
Mibõl futotta az állandó mo-
solyra, a mindenki irányába
tanúsított szeretetteljes közvet-
lenségre? Bizonyára a magával
hozott karakterjegyekben rejlik a
magyarázat. Élete ugyanis jó
néhány alkalommal állította
olyan emberi és egzisztenciális
válság elé, ami nem szokott mo-
solyt csalni az ember arcára. Neki
mégis sikerült, talán éppen azért,
mert szenvedélyesen szerette,
amit csinált. Amikor cukrász fér-
jével válásra került a sor, minden-
rõl lemondott, átengedte a közös
családi házat is, cserébe a cuk-
rászdáért. Akkor még nem sejtet-
te, hogy az élet tartogat számára
egy ennél sokkal keserûbb válást
is, ami akkor következett be,
amikor meg kellett válnia a Görög

utcai üzlettõl. Sikerült ebbõl a
gödörbõl is talpra állni és újrakez-
deni mindent. Azaz még-sem min-
dent. Hiszen a mögötte lévõ húsz
év fagylalt- és sütemény ízei ad-
digra összeforrtak a Lola márka-
névvel, amit a cukrászda meg-
nevezésére csak a Dumtsa Jenõ
utcai új üzletnél kezdte el
használni.

PORTRÉ
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EGY ÉLÕ SZENTENDREI MÁRKANÉV

A Lola

Fagyizók a Görög utcában 
a hetvenes évek elején

Lola (balról) és alkalmazottja a Görög utcai
cukrászdában az ötvenes évek második

felében

A diszkrimináció ellen
Élõben a játszótérrõl cím-
mel nyílik kiállítás no-
vember 11-én 14.30-kor
Szentendrén a Pest Me-
gyei Könyvtárban. 
Az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság Fiatalok a disz-
krimináció ellen címû ifjú-
sági akciójára érkezett
képzõmûvészeti és irodalmi alkotásokat tekinthetik meg. Az alkotók 
8 és 18 év közötti általános és középiskolás diákok, akik a grafika, 
a festészet, a szob-rászat és az irodalom formanyelvén fejezték ki gon-
dolataikat. 
A Pest Megyei Könyvtár az elsõ vidéki helyszíne annak az országos
vándorkiállításnak, amelyet az Egyenlõ Bánásmód Hatóság a TÁMOP
5.5.5. európai uniós finanszírozású projektje keretében szervez. 
A tárlat megtekinthetõ november 30-ig a könyvtár nyitvatartási ide-
jében.
További információ: Csekõ Melinda kommunikációs és rendezvény-
szervezõ koordinátor, (06-1) 336-7652, melinda.cseko@ebh.gov.hu

Finisszázs
November 13-án, szombaton 16-tól 23 óráig A DUNAKANYAR FESTÕJE
– SZÕNYI ISTVÁN címû kiállítás záró rendezvénye a Fõ téri Képtárban.
Program
16:00 – 19:00 Hogyan készül a guache festék? Kiállítás-felfedezés
képkeresõ feladatlapokkal, a legkisebbeknek puzzle-játék, színezés.
19:30 – 20:00 Tárlatvezetés magyar és angol nyelven
21:30 – 22:30 A KOBZA VAJK GROUP koncertje 
Belépõdíj: 600 Ft
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MÁTÉ GYÖRGY

AMagyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus –
hivatkozással egy UNESCO

dokumentumra – felkérte az ország
valamennyi polgármesterét, hogy
készíttessék el településük szellemi
kulturális örökségének jegyzékét. A
helyi jegyzékekbõl kellõ megros-
tálás után megyei, majd országos
jegyzék készül, amelybõl a felelõs
miniszter javaslatot tehet a világ-
örökségi listára való felvételre –
tájékoztat a felhívás.
A helyi örökségjegyzék elkészí-
tésének és továbbításának ha-
tárideje már jócskán lejárt. Összeál-
lításában akadályoztatásom miatt
csak korlátozottan vehettem részt.
A számbavételt azonban elsõsorban
a magunk számára tartom fon-
tosnak, ezért ezúton fejtem ki (kü-
lön)véleményemet. Abból indulok
ki, hogy értékeink, örökségünk há-
rom nagy kategóriára oszthatók:
természeti értékeinkre, épített örök-
ségünkre, valamint szellemi kul-
turális örökségünkre. Mielõtt rá-
térnék ez utóbbira, mint fõ té-
mánkra, néhány megjegyzést fûzök
az elsõ kettõhöz. 

Természeti értékeink,
örökségünk
Ha jobban ismernénk a szentendrei
határ föld- és vízrajzát, növény- és
állatvilágát, tudnánk, hogy ez az
erdõirtó õseinktõl örökölt táj érté-
kekben ma is milyen gazdag. Meg-
ismeréséhez és megismertetéséhez
még nagyon sok a tennivalónk. A
hiányt már évtizedekkel ezelõtt
érzékeltem. Ezért is lett az 1985-
ben általam indított Szentendrei
füzetek kiadványsorozat elsõ szá-
mának témája Szentendre termé-
szeti környezetének kutatása és
védelme. (Szerzõje a Pilis Tájvédel-
mi Körzet akkori vezetõje, Sánta
Antal volt.) Újabban példaértékû és
dicséretes az Élõ Táj Egyesület
tanösvényeket kialakító tevékeny-
sége, amelyet az útvonalakat leíró
füzetekkel volna érdemes kiegé-
szíteni. De nagyon hiányzik egy, a

nagyközönségnek és a diákságnak
szóló természetrajzi kézikönyv,
nem is szólva egy természettudo-
mányi gyûjteményrõl, múzeum-
részlegrõl! Egy Pilis Múzeumról.
Ahogyan van Börzsöny Múzeum
Szobon, vagy például Mátra Mú-
zeum Gyöngyösön. (Ez utóbbi meg-
kapta idén az Év Múzeuma kitün-
tetõ címet.)

Épített kulturális 
örökségünk
Több sebbõl vérzõ, vagy – kevésbé
líraian – elhanyagolt régi vagy oda
nem illõ új épületektõl tarkálló
belvárosunk állapotáról már szá-
mos írás jelent meg e lap hasábjain
is. Ezért nem bocsátkozom ismét-
lésekbe. A Castrumról azonban meg
kell jegyeznem: noha a szellemi
örökség jegyzékének összeállítá-
sáról szóló felhívás külön kiemeli,
hogy „az épített örökség nem része
az adatbázisnak”, a szentendrei
listára mégis felkerült az ókori
római erõdítmény. A limes, a Római
Birodalom határvédelmi rendszere
már régóta az európai  kulturális
örökség része. A nyugati országok-
ban ennek tudatában tartják kar-
ban, sõt – szakítva a dogmatikus
régészeti felfogással – számos ob-
jektumát újjáépítették, és a római
idõket idézve használják azokat.
Ezzel szemben a szentendrei Ulcisia
Castra egyre felismerhetetlenebb
romhalmaz. Az utóbbi húsz évben
több kárt szenvedett, mint a meg-
elõzõ ezer esztendõben. (Hang-
súlyoznunk kell, hogy nem a régész
szakemberek hibájából!) Lassan
már csak néhányunk képzeletében
létezik. Szellemvár, ezért része a
szellemi kulturális örökségnek?

Szellemi kulturális
örökségünk
Az UNESCO dokumentuma szerint
„Szellemi kulturális örökségnek
tekintjük mindazokat a szokásokat,
ábrázolásokat, kifejezési formákat,
tudást, készséget – valamint az
ezekkel összefüggõ eszközöket, tár-
gyakat, mûalkotásokat (…), ame-
lyeket közösségek (…) kulturális
örökségük részeként elismernek.”

Szentendre mint múzsa
– a festészetben
A széles skálát, a sokféleséget
látva, meg azért is, mert a doku-
mentum a mûalkotásokat is külön
említi, számomra nyilvánvaló:
Szentendre minden mást (irodalom,
elõadómûvészet, szokások stb.)
megelõzõ szellemi kulturális örök-
sége a festészet. Tudom, hogy ez
sokak számára túlzásnak tûnik.

Mégpedig azért, mert nehezen iga-
zolható. A szentendrei festészet
ugyanis nem látható. Nincs múzeu-
ma. A Deim Pál által néhány éve
rendezett Szentendre mint múzsa
címû idõszaki kiállítás azonban
igazolná állításomat, ha anyagából
mindenkor megtekinthetõ állandó
kiállítás, képtár, múzeum lett
volna. 
Addig is, amíg ez megvalósul(?), a
Szentendre és Vidéke szerkesztõ-
sége és kiadója – talán egyedül az
országban – szakíthatna azzal a
dogmával, hogy egy újság címlap-
ján csak aktuális eseményt vagy
annak illusztrációját  közölheti. Egy
esztendõ leforgása alatt akár 50
szép reprodukció közzétételével
kiemelhetné az ismeretlenség ho-
mályából a szentendrei festõk al-
kotásait. Ez is igazi, hatásos képzõ-
mûvészeti ismeretterjesztés lenne!
A város határában felállított „Szent-
endre a festõk városa” feliratú tábla
csak sovány pótcselekvés.
Számomra egyébként érthetetlen,
hogy az elküldött jegyzékben csu-
pán három festõ – Barcsay Jenõ,
Czóbel Béla és Vajda Lajos – neve
szerepel. Az én erõsen szubjektív
névsorom: Ámos Imre, Anna Mar-
git, Barcsay Jenõ, Bálint Endre,
Czimra Gyula, Czóbel Béla, Deli
Antal, Gadányi Jenõ, Ilosvai Varga
István, Kmetty János, Korniss
Dezsõ, Miháltz Pál, Paizs Goebel
Jenõ, Pirk János és Vajda Lajos.
Tõlük kellene egy vagy több alko-
tást megnevezni, mint szellemi kul-
turális örökségünket. De ki tudna
vállalkozni erre? És joggal kérdez-
hetné bárki: kortárs festõink alko-
tásai vajon mikor válnak örök-
ségünké?
Tudnunk kell azt is, hogy szerb
templomaink ikonjai, ikonosztázai
is városunk jelentõs szellemi kul-
turális örökségét képezik. 

Szentendre mint múzsa
– a szépirodalomban
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a
szépirodalmi mûvek is „alkotások”,
és több jeles szerzõ,  például Ham-
vas Béla: Karnevál, Ignjatovity
Jakov: Örök võlegény, Jobbágy
Károly: Szentendrei búcsú, Jókai
Mór: Rab Ráby, Katona Gyuláné:
Szamárhegyi gyerekek, Szántó
Piroska: Bálám szamara, Szebe-
rényi Lehel: Arcok a folyó tükrében
és Vas István: Miért vijjog a saske-
selyû? címû mûve szorosan kötõdik
Szentendréhez. Ugyanakkor szá-
mos szép versnek (amelyeket szin-
tén fel kellene sorolnom), Áprily
Lajos, Bágyoni Szabó István, Fodor
András, Jobbágy Károly, Popa
Vasco, Tornay Mari, Vas István és

Vészi Endre több költeményének
volt múzsája Szentendre. Itt is
hangsúlyozom, nem a személy, az
író, hanem a mûve képezi a szelle-
mi kulturális örökségét.

További szellemi 
kulturális örökségünk
– címszavakban
Történelmi:
• Szent István 1009-ben kelt ok-

levele
• Fulco deák 1146-ban kelt végren-

delete
• az 1956-os szentendrei Nemzeti

Bizottság kiáltványa

Nyelvi:
• a szentendrei dalmát közösség

helyi nyelvjárása,
• magyar, szerb, szlovák, német

földrajzi nevek, jelentésük

Zenei:
• délszláv népzene, gyûjtõje és
éltetõje: Vujicsics Tihamér, Vujicsics
együttes, Söndörgõ együttes
• dalmát zenei örökség, gyûjtõje és
éltetõje: L. Kecskés András
• Pastorella. Szokolai Sándor zene-
kari mûve Szentendre tiszteletére
(1980)

Népszokások:
• szüreti mulatság
• szerb búcsú
• dodolázás (esõvarázslás)
• dunai molnárok ünnepe
• Iván napi tûzugrás
• Iván napi koszorúkészítés
• kõhegyi Petõfi emléktúra
• zarándoklat az izbégi Mária-

fülkéhez

Mesterségbeli készségek:
• a vörösbor kádas érlelése
• Bárczi János hordókészítõ mester-

sége
• Szûcs József szõlõnemesítése
• a szentendrei piszke kinevelése
• kovácsmesterség

Szájhagyomány:
• a Vörös Kereszt (pléh Krisztus)

legendája
• a Sztaravoda-forrás legendája

Közösségek:
• Szentendrei Régi Mûvésztelep
• Szentendrei Festõk Társasága
• Szentendrei Városfejlesztõ Egye-

sület (1913-1914)
• Szerb Jávor Kórus (1910-)
• Szentendrei Városi Kórus (1950-) 

Annak megállapításához, hogy még
mi minden sorolható szellemi kul-
turális örökségünk közé, további
eszmecserére lenne szükség. Meg-
ismerésük hozzájárul megbecsülé-
sükhöz. Jelen írásomat az érdeklõdõ
olvasó tekintse vitaindító beve-
zetõnek.

Gondolatok örökölt értékeinkrõl



KULTÚRA

XXIV. ÉVFOLYAM 40. SZÁM 2010. NOVEMBER 5. SzeVi 11

A SZENTENDREI 
MUSICA BEATA KÓRUS

60 éves jubileumi
hangversenye
november 6-án, szombaton

17 órakor
A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

Vendég együttes:
A KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEBARÁTOK

KÓRUSA

Mûsoruk:
Bárdos Lajos: Régi táncdal
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
Szatmári I. – Petõfi S.: A Magyarok Istene
Schubert: G-dúr mise – Kyrie, Glória
Ifj. Somorjai J.: Trubadúr mollban
Szatmári I. feld.: Mamma mia

Zongorán kísér: Bolla Julianna
Vezényel: Szatmári Imre

A jubiláló kórus mûsora:
Wolf P. – Fülöp K.: Musica Beata
Mozart: Ave verum corpus (Kovács Lajos
alapító karnagy emlékére)
Mendelssohn: Veni Domine
Bartók B.: Négy szlovák népdal
Bárdos L.: – Kölcsey F.: A Földhez
Karai J.: Estéli nótázás

Zongorán kísér:
Váray-Major Zsófia és Wolf Péter
Vezényelnek:
Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács
Zsuzsa

A két kórus közös elõadásában:
Praetorius: Csengõhangú ének szól
Karai J.: Ugrótánc
Bárdos L.: Dana-dana

Rendezõ: Szentendrei Kulturális Központ
www.szentendreprogram.hu

– Hat évvel ezelõtt nyitottuk meg
a Rodint, és ilyennek szerettük
volna, amilyen ma; kávéház
rengeteg alkalmi és kevés, de
annál megbízhatóbb törzsvendé-
gekkel, egy galéria, és mûsoros
estek, vacsorák színtere – mondta
Pap Lajos a Rodin Galéria és 
Kávéház egyik tulajdonosa. 
– Feleségemmel, Erikával két fon-
tos döntést hoztunk ezután, az
egyik az volt, hogy Erika a szívét
és a lelkét is beleadja a Rodin
vezetésébe, és háziasszonya lesz
egy általunk megálmodott, mára
valóságossá vált szentendrei
mini-kulturális központnak.
– Ez volt az emocionális és szí-
vemnek kedvesebb döntés – foly-
tatja Erika –, a másikat Lajos
hozta, és két lábbal a földön állt,
amikor kijelentette, hogy egy bi-
zonyos összegnél többet a ká-
vézóra nem költünk, mert a null-

szaldósnál jobb üzleti tervrõl már
akkor sem álmodoztunk.
A törzsvendég büszkeségével
hallgattam õket, amikor a fentie-
ket egy Rodin-beli estén Lajos és
Erika valakinek elmesélték. Ez az
este jutott az eszembe, amikor a
minap az én jó barátaim, a Pap
házaspár felhívtak, hogy kemény
üzleti döntés elõtt állnak; õk
ilyenkor ki szokták kérni a vé-
leményemet. A Rodin nincs
messze a házunktól, így hát
lesétáltam hozzájuk, és ezalatt
végiggondoltam, mit is adott
nekem hat év alatt a Rodin, azaz
Erika és Lajos. 
Több mint 50 érdekes kiállításra
kaptam tõlük meghívót, zongo-
raesteket hallgattam náluk – köz-
tük a világhírû Havasit és Nyárit
–, rekeszizomsérvet kaptam, mert
nem átallották a Dumaszínházat
kihozni Szentendrére, és talán
híztam is pár kilót a kiváló
süteményeik miatt és hangulatos
bor- és vacsoraestjeik okán. Él-
veztem az enteriõrt, Lajos kiváló
üzemének kõmunkáit, a kandal-
lókat, a gránitlapú, de mégis
otthonos asztalokat, és fõleg a
barátokat, akikkel találkoztam.
Féltem, hogy vége. Sajnos igazam
lett, Lajos és Erika racionális
érvekkel kezdte a beszélgeté-
sünket. 
– Amikor belefogtunk, eldöntöt-
tük, hogy ennek a romos épület-
nek a felújítására és berende-
zésére mennyit költünk. Akkori-
ban jól ment a vállalkozásunk és

talán egy kicsit túl szép is lett az
egész, de nem bántuk meg. A
másik pénzügyi döntésünk az
volt, hogy – mivel fõleg az elejét
veszteségre terveztük – tízmillió
forintos veszteségig csináljuk, ha
ez bekövetkezne, újragondoljuk,
hogyan tovább. Az idei nyár
végére elértük ezt az összeget, és
hetekig hezitáltunk. A Pap
Kõfaragó Mûhely egyre jobban
megy, a fiunk Lóci szinte teljes
idejét a cégben, velem dolgozva
tölti, alig marad ideje segíteni az
édesanyjának a kávéházban,
lányunkat, Lilikét pedig egyre 
jobban leköti az egyetem. Ami
megtakarított pénzünk van, az 
a kõfaragó üzemben van, és a
rohamosan növekvõ megrendelés-
állományom finanszírozására
kell. Az épület beázik és életveszé-
lyessé vált – már mi sem és sajnos
a tulajdonos önkormányzat sem
tudja ezekben a financiálisan
nehéz idõkben a több milliós tetõ-
javítást vállalni. Úgyhogy eldön-
töttük: bezárunk. 
Komoly arccal mondták mindezt,
és látszott, hogy nehéz szívvel. A
döntés visszavonhatatlan, azt
éreztem. Keresnem kellett, hogy
vigaszként mit mondhatok nekik,
és csak annyit tudtam mondani: 
– Egy intézmény vagytok, illetve
voltatok, Erika. Általatok, azaz a
Café Rodin Galéria által gazda-
gabb lett a város szellemi értelem-
ben, de nemcsak ilyenformán;
tudvalévõ, hogy az akkori romos
ingatlan értéke is 10 millió forint-
ról tízszeres értékûre nõtt, ez a
bár a Ti goodwill-etek, a know-
how-tok, és mint „a festõk vá-
rosa” így városunk haszna is,
ezért nem csak köszönet, de elis-
merés is jár nektek. Sajnálom,
hogy bezártok.
Hazafelé sétálva a délutáni nap-
sütésben rájöttem, hogy a Rodin
hiányozni fog a mindennapjaim-
ból, de tudomásul kell vennem,
amit Lajos és Erika példája is
megerõsít, hogy az élet már csak
ilyen: néha hiába a szorgalom, a
tehetség, a kitartás, a szakértelem,
le kell tudnunk mondani olyas-
mirõl, amit szeretünk, szerettünk –
a racionalitás nem mindig jár kéz a
kézben az emóciókkal. Hat év
elszaladt – az életem egy apró
része hiányozni fog. Semmi mást
nem tehetek hozzá a Rodin hat
évéhez már, csak annyit: 
– Bravó és köszönet, Erika és
Lajos! 

LEJEGYEZTE: CIVIN JÁNOS

De mi van a  Rodin-nel?
Elõzõ számunkban adtunk hírt arról, hogy bezár a Rodin
Galéria és Kávéház. A döntés hátterét, az idevezetõ okokat
egy törzsvendég írása alapján ismerhetjük meg.

HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8. 
Telefon/fax: (26) 312-822; 505-042

November 10. szerda 19 óra
5 ÉVES A HELYÕRSÉGI
FÚVÓSZENEKAR!
Helyszín: MH Központi Kiképzõ Bázis 
színházterem

November 13. szombat 11 óra
FELDERÍTÕK NAPJA ÜNNEPI 
RENDEZVÉNY
Helyszín: étterem

November 16. kedd 15 óra
FÕZZÜNK EGYÜTT BODNÁR
SÁNDORNÉVAL! 
Helyszín: étterem 

Erzsébet és Katalin bál élõzenével

November 27-én, szombaton 
19 órától 

a Szentendrei Helyõrségi Klubban.
(Dózsa György út 8, tel. (26) 312-822;

505-042)

Belépõ vacsorával: 3000 Ft/fõ 

Belépõjegyek kizárólag elõvételben
kaphatók október 20-tól a Helyõrségi 

Klub irodáiban és a büfében
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Ízig-vérig Nõ vagyok!?
November 11-én, csütörtökön
18.30-kor a Dézsma Étterem és
Borozóban (Dézsma u. 2/B.)
várnak szeretettel mindenkit
Füzes Fruzsina gondo-
latébresztõ beszélgetésére. 
A belépés ingyenes.
Választható témák: Az elron-
tott pasik; Férfi és nõ örök
rejtélyei; Nõnek maradni. Hová
tûntem?; Megtévesztõ szavak a
kapcsolatban; Az õsi ösztön
torzulásai. További informá-
ció: 06-20-823-2025,
dunakanyarujrakezdes@gmail.
com.

Szentendre a Gödörben
A negyven éve mûködõ, le-
gendás Vajda Lajos Stúdió, a
tizenöt éves OMKAMRA
mûvész csoport és a fiatalok
Forgács Társasága közös,
nagyszabású kiállítást rendez
Budapesten, az Erzsébet téri
Gödör Klubban. A kiállításon,
mely – a régi vajdás hagyo-
mányokat idézve – kibõvül a
meghívott barátokkal-
vendégekkel, a szentendreiek
friss festményei, grafikái,
printjei, installációi és
videoalkotásai lesznek
láthatók. A november 13-i 
fesztiválon, mely egyben a
kéthetes kiállítás megnyitója,
„szentendrei” performanszok
és koncertek lesznek . A kiál-
lítást és a fesztivált Wehner
Tibor mûvészettörténész nyitja
meg 19 órakor. 

KÉPRÕL KÉPRE

Ismét játékkal jelentkezik a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága. E heti kérdésünk
a Szentendrei Képtárban november 14-ig
látható Szõnyi István-kiállításhoz kap-
csolódik:

Válassza ki, melyik képet festette
Szõnyi István?
A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: info@pmmi.hu.
A helyes választ beküldok között 1 db két
fõ belépésére jogosító tiszteletjegyet sor-
solunk ki a Szõnyi István kiállítására.
A Képtár szerdától vasárnapig, 10 és 18
óra között látogatható.  
Honlap: www.pmmi.hu

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék

A B C

Város és falu határán

Afenti címmel nyílt idõszaki kiállítás a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban, a 2006-ban
megnyílt, jellemzõen bortermeléssel foglal-

kozó Felföldi mezõváros tájegységben. Az itt kialakí-
tott állandó kiállításkomplexum ugyanis tökéletes
helyszín a 19. század polgárosodási folyamatának
bemutatására. Az öt helyszínre terjedõ tárlat a
Felemelõ század – Nemzeti romantika és polgári

felemelkedés a 19. századi Magyarországon NKA
programévadhoz kapcsolódik. 
A kiállítás-megnyitó a Fonó zenekar nagyszerû
muzsikájával vette kezdetét a Magtárban. Jankovics
Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke dr. Cseri
Miklós fõigazgatóval közösen nyitotta meg a tárla-
tot. – El vagyok bájolva ettõl a kiállítástól – kezdte
beszédét Jankovics –, hiszen az én korosztályom még
megélte, hogy ezeket a tárgyakat ismerhette és
használhatta. Szívet melengetõ emlékeket, illatokat
hoznak elõ bennem – folytatta. – Ennek a kiállítás-
nak az a figyelmeztetése, hogy szükséges a foly-
tonosság fenntartása.
A kiállításon, amelynek kurátora dr. Kemecsi Lajos
volt, archív fekete-fehér felvételek és képeslapok
mutatják meg az egykori felföldi mezõvárosokat és
azok mai arcát. Mellettük egy színes vásári tárlat is
helyet kapott a Magtárban, amelyen a 19. századi
kézmûvesmesterek míves portékái mellett a rá-
következõ század silány tömegtermékei kaptak
helyet. A szép cserépedények, mézeskalácsok,
hordók szomszédságában szivacsmelltartók, csiri-
csáré nylon otthonkák, alumínium edénykészletek
kínálják magukat. Felemelõ és hanyatló századok
váltakozását illusztrálva. A galériáján kapott helyet
egy viselet-, egy kocsma-, és egy céhtörténeti kiál-
lítás. A Magtárban rendezett tárlaton kívül több,
már meglévõ porta állandó kiállítása is új elemekkel
bõvült. Ezek hitelesen, szemléletesen mutatják be a
polgárosodás folyamatát, az életmódban, a tevé-
kenységekben és a tárgyakban lejátszódó változá-
sokat, a céhes életformában, a zsidó kereskedõ csa-
lád életében, a kocsmai szokásokban, a civil szer-
vezõdésekben egyaránt.
A Város és falu határán, a Skanzen téli részleges – 
a felföldi mezõváros és az észak-magyarországi falu
– nyitva tartásának bevezetõ kiállítása április 26-ig
látható. 

RAPPAI ZSUZSA

fo
tó

  
D

EI
M

PÉ
TE

R

Babasarok

Tatyjana Meny babakiállítása november 5-én, pén-
teken 17 órakor nyílik a szentendrei Art-Decor

Galériában (Bercsényi u. 3.). Megtekinthetõ novem-
ber 26-ig, naponta 10-tõl 17 óráig. 
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Nagyszerû kiállítást nyitott
október 22-én az Erdész
Galéria Révész Tamás New

Yorkról készült fotóiból. Már a
galéria bejárata elé húzott fotó-
függöny, s az elõtte, a földön szét-
szórt, a kiállításon szereplõ al-
kotások fénymásolatai is jelezték,
hogy ez a tárlat a szokásostól
igencsak eltérõ lesz. 

New Yorkról, az álomvárosról
rengeteg felvétel készült és készül
napjainkban is. A város, s fõleg
Manhattan utcái, épületei köz-
helyszerûen ismertek. Ahogy
azonban Révész Tamás „objektív
szemmel" készült „szubjektív”
fotóin megjelennek, mássá vál-
nak, eltérõ jelentéstartalmat nyer-
nek. A Balázs Béla- és Pulitzer-
díjas fotómûvész évek óta New

Yorkban él. S immár egy album-
nyi képet készített a városról. A
nagy sikert aratott kötet szer-
kesztõje ekként méltatta a fotó-
kat: „Ezek a felvételek a New
Yorkról valaha készült legcsábí-
tóbb és legérdekesebb fotók közül
valók. A képek költõisége és bája
egyformán szól mind a new yorki-
akhoz, mind a látogatókhoz.” 

„Az élet New Yorkban az esemé-
nyek és az energia csodálatos ka-
valkádja. Azonban ebben az õrü-
letes mozgásban is ott vannak
azok a végtelen számú diszkrét
pillanatok, amelyek legjobban
magukban megörökítve értékel-
hetõk. Révész Tamás rendelkezik
azzal a különleges tehetséggel,
amellyel képes felismerni és
megragadni ezeket a sokatmondó

történeteket” – írta Michael Blom-
berg, New York polgármestere a
mûvész 2006-os Kogart-beli kiál-
lítása ajánlásában. 
Révész Tamást méltatói a nagy
magyar klasszikusok – Kertész,
Capa, Brassai, Moholy-Nagy –
szellemi örökösének tartják.
Geometrikus szerkesztésû, nagy
erejû fekete-fehér fotói és azok
különös, poetikus lebegése adja a
fotómûvész alkotói stílusának jel-
legzetességét. „Érzékenység, mér-
tékletesség, távolságtartás” –
jellemezte Révész Tamás képeit a
kiállítást megnyitó Kõrösi Orso-
lya, a Magyar Fotográfusok Há-
zának igazgatója. 
Az ablakokon és a nagy üveg-
felületeken tükrözõdnek vagy
azokon áttetszenek a lenyûgözõ
méretû toronyházak, vagy párás
levegõben úszva, csak sziluett-
jüket megmutatva jelennek meg,
a jól ismert impozáns épületek
szokatlan szögbõl fényképezett
részletei tûnnek fel, az épületek
és az emberek sajátos távolság-
tartó viszonyban léteznek ezeken
a nagyszerû fotókon. Nem a
megszokott, lenyûgözõ New York-
látványt adják, s emiatt rá- és rá-
csodálkozhatunk a már ismert
látványokra, akár a luftballonok
mögül kiemelkedõ vagy a kará-
csonyfaként megjelenõ esti Chrys-
ler buildingre, vagy a Metropo-
litan tetejérõl fényképezett Man-
hattan látképére. 
A kiállítás november 20-ig te-
kinthetõ meg, hétfõ kivételével
minden nap 10-tõl 18 óráig.

RAPPAI ZSUZSA

New York, egy világváros
„objektív szemmel” fotózva

Szeresd Szentendrét
Séták

KÖDLOVAGOK NYOMÁBAN
IRODALMI SÉTA

Kalauzaink: SZARVAS RITA gimná-
ziumi magyartanár és tanítványai
„Írónk, költõink egy találó múlt

századi kifejezéssel: ködlovagok.
Kicsit evilágiak, kicsit fantaszták:

érdemes a nyomukba eredni.
Közösen fogunk megidézni közülük
néhányat, akik a városunkban éltek,

átutaztak, egy-egy jellegzetes
lakóján keresztül kapcsolódnak

történetéhez. Szentendre zegzugai,
hangulata, csendje és természeti
szépségei alkotásra ösztönöztek.

(Talán nem csak a múltban.) Ezekbõl
a versekbõl, naplókból és regények-
bõl szólaltatunk meg néhány rész-

letet középiskolás segítõimmel.
Szeretettel várunk mindenkit – 

kicsiket és nagyokat – egyaránt, a
sétánk a Bükkös-pataktól egészen

Európáig tart.” Szarvas Rita

Találkozzunk november 14-én,
vasárnap 15:30-kor 

az Apor hídnál, 
az evangélikus templom elõtt!

Részvételi díj 600 Ft, 
gyermekeknek ingyenes.

Kedves Móriczos
Öregdiákok!

November 12-én, pénteken l8
órakor a Móricz Zsigmond
Gimnázium aulájában a
Szentendrei Móriczos
Öregdiákok vendége a gimná-
ziumban 1968-ban érettsé-
gizett dr. Somogyi Péter
akadémikus, az oxfordi agy-
kutató intézet igazgatója. 
A beszélgetésre a gimnázium
minden régi és mai tanulóját
szeretettel várjuk.
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ADÁSVÉTEL

Ligusztrum élõ sövény, nagy
tételben is: 100-150 Ft/db.
Tel. 06-20-352-3380, 06-20-
570-0631.

Új állapotú szekrénysor,
étkezõasztal és 6 db szék,
mosógép eladó. Tel. 06-30-
236-8380.

ÁLLAT

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

ÁLLÁS

Kisteherautóra keresek
áruszállításra sofõrt. Saját
autóval rendelkezõ is érdekel.
Tel. 06-30-577-7402.

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

Belvárosi üzletünkbe fiatal
lány eladót keresünk, feltétel:
középfokú angol nyelvvizsga.
Tel. 06-30-430-1063, 06-30-
296-6962.

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

ÁLLÁST KERES

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

Fiatal kétgyermekes anyuka
szívesen vállalna gyermek-
felügyeletet a Püspökmajor-
lakótelep környékén. Ha a
bölcsõdei elhelyezés nem si-
került, hívjon, idõlegesen is

tudok segíteni. Tel. 06-20-
424-6945.

EGÉSZSÉG

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

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

KIADÓ LAKÁS

Centrumhoz közeli másfél
szobás összkomfortos, egyedi
fûtésû lakás hosszú idõre
kiadó. Tel. 06-20-665-3639.

Rózsakertben 2 szobás, erké-
lyes lakás kiadó 55 ezer
Ft/hó. Tel. 06-30-876-7934.

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

Püspökmajor lakótelepen 55
nm-es lakás bútorozatlanul
kiadó. Bérleti díj 40 ezer
Ft/hó+ 1 havi kauciót
kérünk. Tel. 06-20-983-5166.

Szentendrén 3 szobás, tera-
szos, I. emeleti lakás
belvárosban, garázs- és kert-
használattal kiadó. Tel. 06-
20-367-9361, 06-20-295-
3924.

Sztaravodai úton 2 szobás
lakás 70 ezer Ft+rezsiért
kiadó. Tel. 06-70-389-5275.

Sztaravodai úton raktárnak is
alkalmas garázs kiadó. Tel.
06-70-389-5275.

Kiadó Budakalászon külön
bejáratú, 1 szoba-összkom-
fort. Tel. 06-30-855-5035.

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsi beállóval kiadó 70 ezer

Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-
3640.

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

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 gázfûtés-
es, az igényes lakás két 20-
25 nm-es szobából (fürdõszo-
ba, konyha, mellékhelyiség)
áll. Tel. (26) 300-080, 18 óra
után.

LAKÁS, INGATLAN

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

Füzesparkban 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás eladó.
Tel. 06-30-876-7934.

Duna-korzón tágas, jó
beosztású lakás szép kilátás-
sal eladó. Tel. 06-20-532-
0729.

Építési telek, 502 nm-es,
30%-os beépíthetõséggel
HÉV-tõl 10 percre. Tel. 06-
30-876-7934.

Eladó Szentendrén, csúsz-
tatott zsalus társasház I.
emeletén napfényes, nagy
teraszos, 2 szobás, 57 nm-
es lakás tulajdonostól.
Irányár: 11,8 millió Ft. Tel.
06-30-856-4100.

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

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

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

Leányfalun, strandközel-
ben, 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.

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

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.

Pomázon barátságos, 3 laká-
sos rendezett udvarban 80
nm-es, részben felújításra
szoruló házrész önálló
kertrésszel sürgõsen eladó
13,7 millió Ft-ért. Tel. 06-20-
490-5919, 06-20-379-0345.

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

Otelló utcánál 52 nm-es, 1+2
félszobás, cirkós lakás
kertrésszel, kocsibeállóval
16,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-876-7934.

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

OKTATÁS

Kézmûves-foglalkozás
gyerekeknek, saját ottho-
nában. Betlehem és kará-
csonyi díszek, mézeskalács,

egyéb tárgyak szakember
közremûködésével. Tel. 06-
20-275-0199.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés-hibael-
hárítás 2 órán belül.
Kaputelefon- és garázska-
pu riasztás, szerelés. Tel.
06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! A ki-
szállás ingyenes. Tel. 06-
20-917-7555, www.dugu-
laselharito.hu.

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

Gázkészülék, víz,- fûtéssz-
erelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

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

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

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

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

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

Nyolcadikos vagy? 
Vagy negyedikes? 

Azon gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni? 

Az jutott eszedbe, hogy jó lenne már
ötödikben gimnazistának lenni?

Akkor gyere el november 13-án
vagy 27-én szombaton a Nyitott

kapuk napján a Szentendrei
Református Gimnáziumba, 

és nézd meg, hogy milyen 
a diákélet a mi iskolánkban!

Sok szeretettel várunk 
Benneteket 9-tõl 11 óráig
Az iskola tanárai és diákjai
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ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

November 5. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

November 12. péntek 18 óra
KRACHOWILL KÁROLY,
A SZÉKELY HADOSZTÁLY
TÁBORNOKA
Domonkos László történész elõadása

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A

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

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

November 13. szombat 
MOZAMBIKI BATIK KIÁLLÍTÁS
Elõadás és filmvetítés a megnyitóhoz
kapcsolódóan
Megtekinthetõ december 2-ig

November 17. szerda 18 óra
ÁZSIA SZERDA: ANGKOR 
A MÁBAN
Száva Borbála elõadása

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.

NEW YORK „OBJEKTÍV 
SZEMMEL”  
Révész Tamás fotómûvész kiállítása

Megtekinthetõ november 20-ig,
hétfõ kivételével minden nap 10-tõl 
18 óráig.

Mûvésztelepi Galéria
Bogdányi u. 51.

ÕSZI TÁRLAT
Válogatás a mûvésztelep alkotóinak
2010-ben készült munkáiból.
Megtekinthetõ november 7-ig

Kiállításmegnyitó:
November 13. szombat 10 óra
A dachaui mûvésztelep kortárs 
alkotóinak kiállítása
Megnyitja: Peter Bürgel, Dachau 
fõpolgármestere

InnoArt Mûhely Galéria
Fõ tér 20.

ÜZENET
Szakács Imre festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ november 14-ig

Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.

ELLENTMONDÁSOK
Dr. Sipos József fafaragó kiállítása
Megtekinthetõ november 30-ig, 
a hivatal ügyfélfogadási idejében

Skanzen, Felföldi Tájegység
Sztaravodai út

VÁROS ÉS FALU HATÁRÁN
Megtekinthetõ április 26-ig

Szentendrei Képtár
Fõ tér 5.

SZÕNYI ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ november 14-ig

Vajda Lajos Stúdió
Péter-Pál u. 6.

ELKÖLTÖZÖTT HOL-MI
Bak Zsuzsanna, Knetik Andrea, 
Tóth Eszter kiállítása
Megtekinthetõ november 21-ig, 
pénteken 14-17 óra, szombat-vasárnap 
10-17 óra.
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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

november 5. péntek
17:00 MAGYAR
NÉPMESE
ÖSSZEÁLLÍTÁS
18:15 DOBOGÓ KÖVEK
(100’) kh.:16
20:00 BAARIA (150’) kh:
12 – Az óceánjáró zongorista
rendezõjétõl

november 6. szombat
15:00 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA
MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh.:12
16.30 AZ ÉLÕ MÁTRIX –
Bevezetõt mond: 
Prof. Dr. Szigetvári Iván
17:00 THE LIVING
MATRIX (Az emberi élet
alapszabályozása) (90’) kn.
19.00 MISSION LON-
DON (107’) kh.:16 – fer-

geteges politikai filmszatíra
21:00 HIHETETLEN
UTAZÁS (81’)-a teknõsök
vándorlásáról
21.00 P’ART JAM SES-
SION –„JÁTSSZ
VELÜNK!” (klubhelyiség)

november 7. vasárnap
15:30 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA
MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh.:12
17:00 BAARIA (150’) kh:
12 –-Az óceánjáró zongorista
rendezõjétõl
19:30 MISSION LON-
DON (107’) kh.:16 –fer-
geteges politikai filmszatíra

november 8. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ –
Lázár Enikõvel
17:00 VESPA (85’) kh.:12
18:30 CADILLAC DRIVE
7- 8. (85’) Fábry Sándor és
Wahorn András filmje
20:00 BAARIA (150’) kh:
12 – Az óceánjáró zongorista
rendezõjétõl

november 9. kedd
17:00 MAGYAR TERMÉ-
SZETFILMEK (70’)

18:15 AZ EMIGRÁNS –
MINDEN MÁSKÉPP
VAN (108’) kh.:12 -Márai
Sándorról
20:00 KÖVÉREN SZÉP
AZ ÉLET (110’) kh.:16
–„Update Norbi beájulna”

november 10. szerda
17:30 BAARIA (150’) kh:
12 – Az óceánjáró zongorista
rendezõjétõl
20:00 KÖVÉREN SZÉP
AZ ÉLET (110’) kh.:16
–„Update Norbi beájulna”

november 11. csütörtök
17:00 MAGYAR TERMÉ-
SZETFILMEK (70’)
18:15 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) B.A .– az
iráni nõkrõl…-
20:00 MISSION LON-
DON (107’) kh.:16 – fer-
geteges politikai filmszatíra

november 12. péntek
16:00 BERLIN CALLING
(100’) kh.:16
17:45 A BAADER MEIN-
HOF CSOPORT (149’)
kh.:16
20:15 A FEHÉR SZALAG
(144’) kh.:16

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

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

A Száguldó Orfeum bemutatja
November 26-án, pénteken 19 órakor a Pest Megyei Könyvtár színházter-
mében (Pátriárka u. 7.) Mark Dunn: 5 NÕ AZ ESÕBEN

A darab öt pénztárosnõ hat egymást követõ reggelének eseményeit
követi egy bank személyzeti társalgójában. A hölgyeket, a munkájukon
kívül, az köti össze, hogy partnereikhez fûzõdõ kapcsolataik zsákutcá-
ba futottak. Komikus helyzetekkel, saját életünkbõl ismert humoros
karakterek sorával találkozunk, miközben a hölgyek gondolkodása,
viselkedése változni kezd az önmegismerés, az önbecsülés, a  barátság-
ból fakadó erõ és egyfajta legyõzhetetlen nõi optimizmus és szolida-
ritás útján. A játék élvezetes, de közben életbevágóan komoly, hiszen
életünk eddig még fel nem fedezett új erõforrásai õk, akiktõl sokat ta-
nulhatunk. 

Szereplõk: Delores Bogatin – Csomor Csilla, Twyla Tobias – Vásári Mónika, Jennifer
Duck – Sztankay Orsolya, Lorene Lee – Balázs Andrea, Betina Embree – Ivancsics
Ilona. Rendezõ: Bencze Ilona.
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VADADI ADRIENN

Téged Szentendrén a leg-
többen testnevelõtanárként is-
mernek. Pedig válogatott kenus
is voltál. Úgy tudom már nem
sportolsz versenyszerûen, nem
is tanítasz egy ideje. Honnan
lett a három világbajnoki
arany?
A sportot azért sosem hagytam
abba. A mai napig minden nap
evezek, rendszeresen fallabdá-
zom, kosárlabdázom, biciklizem,
és telente síelést oktatok Auszt-
riában. Az elnöke vagyok, és
tevõlegesen is irányítom a szent-
endrei Góliát Diák és Szabad-
idõsport Egyesületet, egész nyá-
ron vízi- és evezõs táborokat,
túrákat szervezünk. A sárkányha-
józásról elõször tizenöt éve hallot-
tam, de sokáig nem tartottam
komoly dolognak. Nem értettem,
hogy miért jó evezni egy ormót-
lan, batár hajóban sok másik
emberrel, akik megpróbálnak
egyszerre lapátolni. Úgy két éve,
buliból, egy baráti társasággal
próbáltam ki elõször. Nem telt el
öt perc, és már teljes erõbõl haj-
tottunk, nem tudtuk megállni,
hogy ne adjunk bele apait-anyait.
Beleszerettem én is, a többiek is.

Hogyan lett ebbõl csapat?
Eleinte nagyjából kéthetente evez-
tünk együtt a BKV Elõre hajójában,
de a társaság összetétele folyton
változott. Férfiak és nõk is voltak
benne, akik olyankor csupán a
közös együttlétek és a mozgás
miatt jöttek. Aztán meghallottuk,
hogy Szegeden világbajnokságot
szerveznek, és kiírtak ver-
senyszámokat Masters nõi 40+
kategóriában is. Ez azt jelentette,
hogy a csapatot a doboson és a
kormányoson kívül kizárólag
negyven feletti nõk alkothatták.
Közülünk bõven voltak nõk is, és
negyven felettiek is, ráadásul mind
jó erõben voltunk, rendszeresen
sportoltunk. Hogy induljunk-e,
nem volt kérdés egy percig sem. 

Hogyan zajlott a felkészülés?
Május elején kezdtünk el komo-
lyabban edzeni. Elõször a csapat

fele volt csak meg, a többieket
toborozni kellett, de hamar rájuk
találtunk. Egyikük sem ült még
sárkányhajóban, de mindegyikük a
mai napig rendszeresen sportol. Az
utolsó versenyig alakítgattunk a
versenyszámonkénti  összetételen,
beülési sorrenden. Többen közü-
lünk világbajnoki, olimpiai helye-
zett kajakosok voltak. A közelbõl
ketten budakalásziak – Dömötör
Katalin és Rausch Edit –, ketten

pedig, Bereczky Judittal, szentend-
reiek vagyunk. A többiek Miskolc-
ról, Szegedrõl, Gyõrbõl, Buda-
pestrõl jártak hozzánk hetente
egyszer edzésre. A kormányosunk
és edzõnk a kenus világ- és
olimpiai bajnok Vaskúti István lett.

A világbajnoki kvalifiká-
láshoz, talán az, hogy van egy
csapat, még nem elég…
Több felkészítõ válogató verse-
nyen vettünk részt, ahol mix,
tehát férfi és nõi vegyes csapa-
tokkal mértük össze a tudásunk,
úgyhogy végérvényesen elvesztet-
tük amatõr mivoltunkat, a „régi”
idõkbõl csak a rengeteg röhögés
és poénkodás maradt meg. Kõke-
ményen edzettünk és versenyez-
tünk, tényleg komolyan vettük a
szegedi vb-re készülést. 

Mi fogadott titeket Szegeden?
Háromezer résztvevõ: ezer külföl-
di és kétezer magyar, de közülük
voltak amatõr indulók is. Innen,
Szentendrérõl is, mint például a

Pap sziget-, vagy a cégek között
versenyzõ Presto és a szentendrei
tûzoltók csapata.

Hogyan zajlott a verseny? Ki
volt számotokra a nagy ellenfél?
200, 500 és 2000 méteren indul-
tunk, az amerikai csapattal vete-
kedtünk az aranyért. Mindhármat
megnyertük. Nagyon érdekes,
hogy ebben a sportágban nem
csupán egy futam dönti el, hogy

ki álljon a dobogó legmagasabb
fokán. A 200 és 500 méteres tá-
vokat háromszor kell jól teljesí-
teni ahhoz, hogy az összesített
eredmény aranyérmet hozzon.
Úgyhogy itt nincsenek véletlenek,
az eredmény a tényleges tudást
tükrözi.

És mi a helyzet 2000 mé-
teren?
A sárkányhajó speciális sportág.
2000 méteren úgynevezett üldö-
zéses (hendikepes), több látvá-
nyos fordulóval megtûzdelt ver-
seny van. Nagyjából húsz hajó
úszik egyszerre, mindenféle ka-
tegória képviselõjeként. Minden-
kinek a rajtvonal elõtt néhány
méterrel kell várakozni, a csapa-
tokat nagyjából tíz másodperces
eltéréssel indítják. A hajóknak a
visszaszámlálás végére rá kell
úszni a rajtvonalra, de úgy, hogy
azt ne „lépjék át”. Nagyfokú tech-
nikai tudást igényel ez a futam,
hiszen a repülõrajton kívül a sok
hajó között is lavírozni kell.

Nekünk óriási szerencsénk volt a
kormányosunkkal, rendkívül jól
tudott vizezni. 

Vizezni?
Ha egy hajó mögött, mellett
evezel, elkaphatod a hullámait
úgy is, hogy az lejtõként viselked-
jen, és megkönnyítse a munkádat,
de elkaphatod úgy is, hogy emel-
kedõ legyen, és akkor aztán teper-
hetsz, hogy utolérd önmagad.
István lejtõn úsztatott minket,
nekünk már „csak” evezni kellett
teljes erõvel, és megvolt a gyõze-
lem kétezren is.

Mi lesz ezután? Meghódít-
játok az egész világot?
Én egyelõre azon gondolkodom,
hogyan lehetne a sárkányhajót a
nõk körében népszerûsíteni
Szentendrén. Azt tervezem, hogy
tavasztól hetente egy alkalommal
lehozok egy hajót a BKV Elõre
egyesülettõl a vízitelepre, hogy
kipróbálhassák, milyen húszan
együtt evezni.

Miért a nõket?
Persze nem csak a nõket várnám,
hanem a gyerekeket, diákokat,
férfiakat, sõt, baráti társaságokat
is. Mindenkit, aki szeretné a
szabadidõt ily módon, hasznosan
eltölteni, és valamiféle pozitív
életmódváltást elindítani. Akik
pedig ennél is komolyabban ve-
szik, azokat a versenyekre is
szívesen felkészítem. De én nõ
vagyok, nekem értük tenni a leg-
fontosabb. Egy nõ életében negy-
ven év körül eljön egy forduló-
pont. Addig vitt a motor magától,
iskola, házasság, gyerekek. Negy-
ven év után már tenni kell azért,
hogy jól mûködjünk. El kell dön-
teni, hogy az élet számunkra a
család, a háztartás és a munka-
hely között zajlik-e kizárólag,
vagy csinálunk még valamit ezen
kívül is azért, hogy jobban érez-
zük magunkat, hogy amiben a
további éveket leéljük, az ne egy
punnyadt valami, hanem friss,
egészséges test legyen.

Sárkánnyal hoztak aranyat
Az augusztus 27-29. között megrendezett szegedi Sárkányhajó Világbajnokságról három
aranyéremmel tért haza a Masters 40+ nõi csapat, melyben szentendrei nõk is versenyeztek.
A csapat egyik frontemberével, Takácsné Vári Judittal beszélgettem.
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