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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/ m2 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. 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
találkozása található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek

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

beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez utcáról 
és a Nyerges utcáról is beköthetõek

Fõ tér 14. 2333/2/B 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén 
/185,24 a mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel

a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Jankó János 
u. 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: november 23.

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 VÉRCUKOR, KOLESZTERIN, PROSZTATA, 
HALLÁS, LÁTÁS, CSONTSÛRÛSÉG, MELANOMA,

ÉRSZÛKÜLET vizsgálatok és szûrések  mellett 
várjuk azok jelentkezését, akik az egészséges 

életmóddal kapcsolatos 
termékeiket akarják népszerûsíteni, eladni. 

Az asztal ára 3000 Ft. 

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

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. 

1%
A Musica Beata Kórus köszöni minda-
zoknak, akik adójuk 1%-ával a
Harmónia Alapítványt támogatták.
2009-ben a kórus a kapott pénzt az
angliai Huntingdonban – Szentendre
testvérvárosa – töltött napokra, az ott
adott koncertekre költötte.

Kerti zöldhulladék-
begyûjtés

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
háztartási-, vagy egyéb hulladékot talál-
nak, azt nem szállítják el.

A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba
ingyenesen behozható. 

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

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
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A polgármester 
programja

November 12. (péntek)
08.30 V8 Uszoda témában

egyeztetés
09.00 Bárczi iskola vezetõivel

megbeszélés
11.00 Szállodai beruházásról

egyeztetés
19.00 Európai Népek Fesztiválja

küldöttségeinek fogadása
20.00 Dachau-i fõpolgármesterrel

együttmûködésrõl megbeszélés

November 13. (szombat)
10.00 Európai Népek Fesztiválja

2011. évi programterv
egyeztetése

16.00 Dachau-i Mûvésztelep kiál-
lításának megnyitója a
Mûvésztelepi Galériában

19.00 efZámbó István kiállításának
megnyitója a budapesti
Gödörben

20.00 Európai Népek Fesztiválja
küldöttségeinek záróren-
dezvénye

November 15. (hétfõ)
14.30 Önkormányzati képviselõvel

egyeztetés
15.00 Hajóállomással kapcsolatban

megbeszélés
16.00 Befektetõvel megbeszélés
17.00 Vállalkozóval megbeszélés
18.00 Református Gimnázium

jótékonysági koncertje az
iszapkárosultak megsegítésére

November 16. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 MÖSZ Tisztújító küldöttgyûlés
13.00 TV Szentendre interjú testületi

ülésrõl
14.00 VSZ Zrt. megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

egyeztetés
16.00 Szentendrei Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés
17.00 Boromisza Tibor emlékkiállítás

megnyitója Óbudán

November 17. (szerda)
09.00 Projektekrõl megbeszélés
13.00 Fogorvosokkal megbeszélés
14.00 Dera Tv munkatársaival

megbeszélés
15.00 Szentendrei Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés
16.00 Cigány kisebbség vezetõjével

megbeszélés

November 18. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
09.30 Álláspályázók meghallgatása

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

Köztéri szobor szentendrei alkotótól
Farkas Zsófia Szentendrén élõ és dolgozó szobrász
legújabb köztéri szobrát november 2-án állították fel
a Thaly Kálmán utcában, a SOTE új egyetemi tömb-
je elõtt. 
Farkas Zsófia családja a szentendreiek elõtt jól is-
mert, édesanyja Rákosy Anikó festõmûvész, édesap-
ja Farkas Ádám szobrászmûvész, nõvére Farkas Bori
textilmûvész, férje Barakonyi Zsombor festõmûvész.
Farkas Zsófia szobrászatát az organikus, biomorf
stílus és a sajátos anyaghasználat – szintetikus
anyagokat, mûgyantát és alumíniumot használ –
jellemzi elsõsorban. Most felállított szobra felpolíro-
zott alumíniumból készült, és az Õrsejt címet viseli.
Hat nyúlványa, csavarodó csápja egy dinamikus,
mozgó, organikus, sejtszerû lényre emlékeztet. 

Újabb emléktáblát avattak
Városunkban mindig is kiemelkedõ helyen állt a
hagyományok tisztelete és azon személyek
emlékének õrzése, akik helyi lakosként sokat tettek
a városért. A „Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta
program keretein belül néhány éve az önkormányzat
olyan tevékenységbe kezdett, amelynek során mind-
azon személyek, akik a tudományok, mûvészetek
terén munkájukkal, tehetségükkel sokat tettek
Szentendre hírnevének öregbítéséért, emléktáblát
kapnak. Eddig már négy emlékmûvet helyeztek el
(Denis Dille – 2006, dr. Katona Gyula – 2007,
Szánthó Imre, Vajda Lajos, Korniss Dezsõ – 2008,
Dumtsa Jenõ dombormû) és a múlt hétvégén,
november 6-án került sor az ötödik felavatására,
amelyet Kovács Lajos karnagyra, a zeneiskola
egykori tanárára és a Musica Beata kórus alapítójára
emlékezve tettek ki a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
falára.

Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Pirk Jánosné Remsey Ágnes 

2010. november 6-án, 95 éves korában elhunyt.
Temetése november 19-én, pénteken 15 órakor
lesz a Sztaravodai úti köztemetõben katolikus

szertartás szerint.

Remsey Ágnesrõl következõ számunkban
emlékezünk meg.
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A2003 õszén indult, felmenõ
rendszerben bõvülõ iskola
ma már 180 gyereknek, kö-

zöttük két osztálynyi gimnazistá-
nak nyitja ki kapuit reggelente.
Vannak, akik egészen közelrõl –
akár a szomszéd utcából –, de
vannak olyanok is, akik Szent-
endrérõl, Pomázról, sõt, Buda-
pestrõl járnak minden nap a kis
pilisi faluba a tudásért, amit nem
feltétlenül a fejükben visznek
haza. 
Kékvölgyben a gyerekek kezét és
szívét is jóllakatják, nem eléged-
nek meg a tisztán szellemi
táplálék átadásával. A közép-
iskolában a fõtanítás mellett,
emelt óraszámban tanulnak an-
gol és spanyol nyelvet, lehetõ-
ségük van informatikával foglal-
kozniuk, heti 6 órában különbözõ
mûvészeti tárgyakat a tarsolyuk-
ba tenniük. A gimnazisták is-
merkednek a fazekassággal, az
asztalos mesterség alapjaival,
kosarat fonnak, szobrászkodnak,
ruhát varrnak, könyvkötészetet
tanulnak vagy éppen színi elõ-
adást készítenek. A média órákon
kezdetben még csak újságot
készítenek, késõbb már dokumen-
tumfilmet forgatnak a fiatalok.
Tanáraik igyekeznek minél több
alkalmat találni arra, hogy az
iskola falain kívül ismerkedjenek
a nagybetûs élet egy-egy szeleté-
vel. Ezért minden évfolyamon
beillesztenek egy-egy praktiku-
mot az órarendbe: erdészeti, föld-

mérési, mezõgazdasági vagy szo-
ciális gyakorlatot.
Ebben az iskolában a gyerekek
ritkábban használnak nyomtatott
tankönyvet, mint másutt. Tudá-
sukat maguk gyûjtik, maguk által
készített jegyzetfüzetekbe. Szá-
mukra az adatoknál, évszámok-
nál jóval nagyobb jelentõséggel
bír az összefüggések, a törvénysz-
erûségek megfigyelése, a tan-
könyvnél a tudás sokféle forrásá-
nak fel- és megismerése. A diákok
aktív részesei lehetnek az órák-
nak, a mozdulatlan csend helyett
váltakoznak a beszédes és a
mozgásba öntött tanulási perió-
dusok. Kékvölgyben tudomásul
veszik, hogy a gyerekek mind-
egyike egy individum, más-más
érési ütemmel, vérmérséklettel,
szülõi mintával. Egyéniségükhöz
alkalmazkodva próbálják segíteni
õket abban, hogy megtalálják
helyüket a világban. Nem fogják
vissza a tehetségeket, és nem
hagyják el a gyengébb képessé-
gûeket sem.
Jó, jó, de mi lesz az érettségi
után? Hogy fognak ezek a gye-
rekek beilleszkedni a mai világ-
ba? Felveszik-e egyáltalán õket az
egyetemekre, fõiskolákra? A sta-
tisztikák szerint a Waldorf gim-
náziumokban érettségizett diákok
egyetemi, fõiskolai felvételi ará-
nya vetekszik az országos átlagé-
val. 
November 16-án, kedden 18
órától személyesen is meg-

gyõzõdhetünk arról, milyen fel-
nõttek lesznek ezekbõl a gye-
rekekbõl. Néhány éve érettsé-
gizett  Waldorfos diákok mesél-
nek arról, hogyan élték õk meg
középiskolai éveiket.
December 4-én, szombaton 9
órakor maguk a szülõk beülhet-
nek a Kékvölgy Waldorf Iskola
padjaiba, és kipróbálhatják ezt a
merõben más oktatási formát. A
nyolcadikos gyerekek pedig –
elõzetes jelentkezés után –
végigkísérhetik a középiskolások
egy-egy napját.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT 
SZERETETTEL VÁRNAK:
PILISSZENTLÁSZLÓ, 

Szabadság tér 3. 

(X)

Nyílt nap a Waldorf gimiben
„Ahol a Wikipédiát megtanítják használni, ahelyett, hogy a diák fejébe töltenék”                                       

Nyílt napot hirdet a Pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola, gimnáziumba igyekvõ nyol-
cadik osztályos tanulók számára. Céljuk, hogy a 2011/2012-es tanévben induló kilencedik
osztályba környékbeli, „külsõs” gyerekeket verbuváljanak.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. visegrádi 
székhelyû központja

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕ
munkatársat keres

Feladatok: beérkezõ számlák, vegyes
bizonylatok teljeskörû könyvelése,

ellenõrzése, szállítói folyószámla, illetve
egyéb analitikus és fõkönyvi egyeztetések

elvégzése, közremûködés havi és éves 
zárlatokban

Feltételek: mérlegképes könyvelõi
képesítés, többéves szakmai tapasztalat 

könyvelési területen
Elõny: felsõfokú gazdasági végzettség
A jelentkezéseket fényképes szakmai

önéletrajzzal a penzugy@pprt.hu 
e-mail címre várjuk

JÉRE IGNÁC            20/355-4927

asztalos
- Ajtó, ablak gyártása,
- Bútorkészítés,
- Konyha- és szobabútorok,
- Beépített szekrények,
- Lépcsõk,
- Antik bútorok 
restaurálása

Pomáz, 
Boglárka u. 60.

T U T T I
1001 aprócikk
Szentendre, Vasúti villasor 1.

Megnyitottuk 100 Ft-os jellegû boltunkat!

Kínálatunkból:

• ajándéktárgyak, kívánságlampion
• háztartásban szükséges hasznos napi cikkek
• tisztító – és tisztálkodó szerek, illatszerek
• mûanyag edények, 
• háztartási – vegyiáruk, minõségi mosószerek

az elérhetõ LEGJOBB ÁRAKON! 
(4,2 l Ariel folyékony mosószer 2900 Ft)

Nézzen be Ön is hozzánk!



XXIV. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 2010. NOVEMBER 12. SzeVi 5

VÁROS

Kedves Asszonyom/Uram!

A nemrég megalakult Szentendre és térsége
TDM Nonprofit Kft. szeretné elkészíteni váro-
sunk hosszú távú turisztikai stratégiáját.
Kérjük, véleményével, javaslataival segítse Ön
is munkánkat. A kérdõívet a kitöltés után, kér-
jük, juttassa vissza számunkra a helyi
Tourinform irodába (Bercsényi u. 4.). Válaszait
elektronikus úton is örömmel vesszük, ez eset-
ben kérjük legyen kedves ellátogatni a
http://turisztikaikerdoiv.dunakorzo.info oldal-
ra.
A kérdõívet visszaküldõk között 2 db 10 ezer
Ft értékû vacsorameghívást és 3 db 
8 alkalmas uszodabérletet sorsolunk ki.
2011. január 10-én 14 és 16 óra között szemé-
lyesen is örömmel vesszük megkeresésüket és
véleményeiket a Polgármesteri Hivatal kis
házasságkötõ termében (Városház tér 1.), ahol
nyílt sorsolás keretében húzzuk ki a szerencsés
nyerteseket. 
Segítségét, javaslatait tisztelettel köszönjük!

Kitöltõ neve és elérhetõsége: (A válaszadás önkéntes,
nem kötelezõ!)

...........................................................................................

...........................................................................................

1. Egyetért-e azzal az állásponttal, hogy
Szentendre életében meghatározó jelentõsége
van a turizmusnak, és a város egyik fõ kitörési
pontja az idegenforgalom fejlesztése? (Az Önnek
megfelelõ választ kérjük aláhúzni, ill. értelemszerûen
véleményét beírni!)

a. Igen egyetértek, mert 

...........................................................................................

...........................................................................................
b. Részben egyetértek, mert

...........................................................................................

...........................................................................................
c. Nem értek vele egyet, mert

...........................................................................................

...........................................................................................

2. Hogyan értékeli Szentendre idegenfor-
galmát? (A megfelelõ választ kérjük aláhúzni, ill.
értelemszerûen válaszát beírni!)

a. Fejlõdött (Milyen területen?)

...........................................................................................

...........................................................................................
b. Stagnál
c. Visszaesett (Milyen területen?)

...........................................................................................

...........................................................................................

3. Szívesen fogadja-e Ön szerint a lakosság az
idelátogató turistákat? 
a. Igen b. Nem c. Tartózkodással

4. Tapasztalata alapján mi vonzza leginkább
Szentendrére a turistákat? (Több válasz is megjelöl-
hetõ!)

a. A város hangulata (tájkép, Duna-part, szép környezet,
csend stb.)
b. Rendezvények (pl. Szentendrei Nyár, Szentendre
Éjjel-Nappal fesztivál stb.)
c. Sportolási lehetõség a környéken (lovaglás,
kerékpározás stb.)
d. A szívélyes vendéglátás, a korszerûsödõ
kereskedelem
e. A város és térségének természetes szépsége
f. Vízisportok, hajózás, horgászat

h. Egyéb, éspedig:

…………………………………………………………………..

...........................................................................................

5. Ön szerint mi a legfõbb vonzereje
Szentendrének?

.....................…………………………………………………..

………………………………….............................................

6. A jelenleg idelátogató turisták számának
milyen mértékû növekedése lenne még elvisel-
hetõ az Ön számára?

a. ne növekedjen a számuk b. +25%
c. +50% d. +100% (a jelenlegi kétszerese)
e. minél többen jönnek, annál jobb a szigeten élõknek
f. egyéb: ……………………...............................................

7. Véleménye szerint elsõsorban mitõl függ az,
hogy a nem szervezett csoport tagjaként
érkezett turisták  mennyi idõt töltenek el váro-
sunkban? (Többet is megjelölhet!)

a. A vendég anyagi helyzete
b. Szálláskörülmények – szobaárak
c. Családi állapot
d. Életkor
e. Kereskedelem/vendéglátás minõsége – árak 
f. Fogadtatás, vendégszeretet
g. Programkínálat
h. Egyéb, éspedig: ...........………………............................

8. Az Ön tapasztalata szerint milyen pozitív
hatással van a turisták jelenléte Szentendrére?
(A megfelelõ választ kérjük aláhúzni, ill. beírni! Több
választ is megjelölhet!)

a. Több a munkalehetõség
b. Színvonalas kulturális programok
e. Adóbevételek növekedése
f. Infrastruktúra fejlesztése
g. Lokálpatriotizmus erõsödése
h. Gazdasági szolgáltatások fejlõdése
i. Térségi szerep erõsödése
j. Egyéb:………......………………………............................

...........................................................................................

9. Véleménye szerint milyen hátránya szár-
mazhat a lakosoknak az idegenforgalom
fejlesztésébõl, a turisták jelenlétébõl?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

10. Ön szerint megfelelõ-e a város marketing
tevékenysége? 

a. Igen b. Nem c. Nem tudja megítélni
Ha „nem” megfelelõ, Ön mit javasol? 

...........................................................................................

...........................................................................................

11. Ön szerint mely dolgok segíthetnék elõ a
szentendrei minõségi turizmus fejlõdését?

a. A Szentendre és térsége településeinek
együttmûködése 
Igen Nem Nem tudja megítélni
b. Regionális turisztikai kapcsolatok kiépítése,
fejlesztése a kistérséggel
Igen Nem Nem tudja megítélni
c. A vízparti területek és szolgáltatások fejlesztése
Igen Nem Nem tudja megítélni
d. Minõségi szállásfejlesztés
Igen Nem Nem tudja megítélni
e. Kereskedelmiés vendéglátóipari szolgáltatások
fejlesztése
Igen Nem Nem tudja megítélni
f. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (utak, 
tömegközlekedés, híd stb.)
Igen Nem Nem tudja megítélni
g. A humán erõforrások fejlesztése (nyelvismeret, 
szakismeret, marketing, kommunikáció)
Igen Nem Nem tudja megítélni
h. Az aktív turizmus fellendítése, ökoturisztikai
fejlesztések
Igen Nem Nem tudja megítélni
i.  Kulturális turisztikai fejlesztések
Igen Nem Nem tudja megítélni

12. Mennyire elégedett Szentendre kereskedel-
mi szolgáltatásainak színvonalával?

Elégedett vagyok Nem vagyok elégedett
Amennyiben nem elégedett, akkor milyen szolgáltatások
fejlesztését látja szükségesnek?

………………….......…………………………………………..

………………………………….............................................

13. Ön mely rendezvényeket (turisztikai attrak-
ciókat) látogatja rendszeresen? (A megfelelõ
válaszokat kérjük aláhúzni!)

a. Szentendrei Tavaszi Fesztivál b. Szentendrei Nyár
c. Szentendre Éjjel-Nappal
d. Adventi vásár e. Szentendre Art Fest (SZAFT)
f. egyéb:………………........................................................

14. Honnan tájékozódik a szentendrei ren-
dezvényekrõl?
a. plakátokról b. helyi újságokból
c. szórólapokról d. webes oldalakról 
e. tv-bõl, rádióból f. egyéb:………………....................

15. A turizmussal kapcsolatos egyéb véleménye,
javaslata:
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

LAKOSSÁGI KÉRDÕÍV
Szentendre turizmusáról
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Meghívó 
jótékonysági 
koncertre
Október negyedikén a déli
órákban átszakadt az Ajkai
Timföldgyár zagytározójának
gátja, ezzel elindítva
Magyarország eddigi leg-
nagyobb környezeti
katasztrófáját, amelynek
során Devecsert, Kolontárt 
és Somlóvásárhelyet mintegy
600 ezer m3 vörösiszap 
és vízelegy öntötte el. 
A szennyezés mintegy 800
hektárnyi területet érint.
Két, szeptemberben még
csodálatos településrõl
beszélünk, amelyek Ajka
városától nem messze a
varázslatos, karimás kalapot
formázó Somló hegy lábánál
terülnek el. Ma a helyükön
vörös zagymaradványok,
halott táj, fájdalom 
és könnyek. 
Nem csupán hatalmas 
tájsebrõl, hanem megsem-
misült életekrõl is beszélünk.
360 ház, 360 otthon, 360
család próbálja a semmibõl
újra felépíteni elvesztett
életét. Minden egyes
megerõsítõ szó és gondolat,
kinyújtott kéz, minden egyes
adomány és forint számít. 

November 15-én, hétfõn 
18 órakor a Szentendrei
Református Gimnáziumért 
és Kollégiumért Egyesület 
és Szentendre Város Önkor-
mányzata közös összefogás-
sal jótékonysági koncertet
szervez, amelynek teljes
bevételét az elöntött
települések támogatására
ajánlja fel. A rendezvény
helyszíne a Szentendrei
Református Gimnázium
kápolnája, védnökei 
dr. P. Tóth Béla református
lelkipásztor és dr. Dietz
Ferenc polgármester.
A mûsorban fellépnek:
Szvorák Katalin és
tanítványai, Ökrös Csaba, a
Vujicsics Együttes, Hekele
Fanni és Török Kálmán
Levente. 

-TT-

Köszönet a tudósítónak
A Közös Hullámhossz Hírszolgálat köszönetet mondott Beck Moni-
kának, a szentendrei tûzoltóság kommunikációs szóvivõjének, a
csobánkai közösségi rádió munkatársának az iszapkatasztrófa kárel-
hárításával kapcsolatos sajtószolgálati tevékenységéért. 
A mintegy negyven közösségi rádiót tömörítõ Közös Hullámhossz
Hírszolgálat (KHH) rádió mûsorait, melyekben a károkat elszenvedõ
körzet lakosságát informálták, kizárólag önkéntesek készítették.
Köszönetnyilvánításukban a helytállás egyik „hõsének” nevezték Beck
Monikát, aki heteken keresztül járta fáradhatatlanul az érintett
területeket, s akinek magas színvonalú riportjai, tudósításai, telefonos
interjúi mintául szolgáltak a tapasztalatlanabb rádiós munkatársak-
nak. Nevéhez kapcsolódik sok értékes interjú: mint Orbán Viktor mi-
niszterelnök, Hende Csaba honvédelmi miniszter, Nagy Anna kormány-
szóvivõ, Dobson Tibor helyszíni kárfelszámolási szóvivõ stb.

GÉZA KÉK AZ ÉG

Lövöldözés?
Hogy manapság már az óraátál-
lítás adta korai sötétség is feljo-
gosít embereket arra, hogy a nyílt
utcán lövöldözzenek! Hát milyen
világban élünk?
A minap este hat körül lesétáltam
a Sparba egy kis kifliért meg
tejért, és még a sarkon sem tartot-
tam, de már egy villogó rendõr-
autó húzott el jobbról, egy sziré-
názó mentõ meg balról. Mire
átértem a túloldalra, le volt zárva
a fél parkoló, zsaruk álltak min-
denhol. Odaléptem egy tébláboló
civilhez, hogy megkérdezzem, mi
van, õ meg szájrángatva elhadar-
ta, hogy éppen meglõtték. Elsõre
nem is értettem, szegény mit
motyog, meg a fülemnek sem
akartam hinni, de akárhányszor

kezdtük elölrõl, mindig ugyanaz a
történet kerekedett ki, csak egyre
bonyolultabban… Szóval volt két
fazon, egy nõ, meg egy férfi, akik
bevásárlást tartottak. A párizsin,
vagy a kitudjamin összekaptak,
és mire kiértek a közért elé, már
az ipse kést rántott, hogy meg-
szurkálja lélektársát.
A mellénk lépõ jard hegyezte a
fülét, jegyzetelt, intézkedett és
telefonált, minket meg szép las-
san körülvettek a rendõrségi sza-
lagok. Aztán hõsünk – mert me-
lyikünk mert volna ilyet tenni –,
közéjük állt, hogy megvédje fel-
bõszült támadójától a gyengébbik
felet, de õ az elsõ mozdulatával
félrelökte, a másodikkal meg
fegyvert rántott, és lelõtte.
A mentõsök közben ellátták a
nyolc napon belül gyógyuló sebet,
bekötözték áldozatunk fél mellka-
sát, és újra kirakták a tetõ alá,

hogy a rendõrök alkalomadtán
kihallgathassák. Próbálták egy
autóban hellyel kínálni, de a
lövést követõ eséstõl átázott far-
merben ücsörögni nem túl ké-
nyelmes, fõleg sokkos állapotban,
így nem fogadta el, csak álldogált
egyik lábáról a másikra, és mesélt
tovább.
A lövés eldördült, õ a földre esett,
a pasas meg a nõjével kézen fogva
elmenekült. És akkor a szem-
tanúk valahogy felszívódtak, csak
egyetlen hölgy maradt, aki segít-
ségül hívta az ABC biztonságiját,
õ meg szólt a rendõröknek, hogy
jöjjenek, mert itt nálunk, a bolt
elõtt lövöldöznek.
Még ácsorogtam az emberrel a
tetõ alatt egy darabig, aztán fog-
tam a kutyám, és a kifli helyett
inkább hazamentem.
Hát nem tudom Géza... Az ég
tényleg kék?  VADADI ADRIENN

„November hangja”
November 18-án, csütörtökön 16 órai kezdettel a
Szentendrei Református Gimnáziumban Áprily Lajos est lesz –
immár nyolcadik alkalommal – a költõ 123. születésnapja 
alkalmából. Mindenkit arra kérnek, hogy az Áprily-teremben
sorra kerülõ csendes versmondó délutánra vigyen magával egy
Áprily-szöveget vagy egy Áprily Lajosról szóló szöveget (akár
saját alkotást!), amit majd elmondanak vagy felolvasnak, illetve
zenét (saját elõadásban vagy akár hangfelvétel is lehet). 
Aki teheti, vigyen egy gyümölcsöt, sárguló levelû ágat, esetleg
egy cserepes muskátlit – ezzel díszítenék a Benkõ József-ter-
met, mivel a terem névadója egyben a muskátli magyar névadó-
ja is –, egy szál gyertyát, s egy filteres teafüvet.

Díjkitûzés
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztály
II. Életvédelmi Alosztálya nyomozást folytat ember-
ölés bûntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen az
alábbiak alapján: 2009. június 20-án a hajnali órák-
ban ismeretlen tettes Budakalász, Széchenyi utcában
található egyik családi házban megölte az ott élõ nõt. 
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje nettó
500.000 forint díjat ajánl fel a nyomravezetõnek.
A díjkitûzés összege annak fizethetõ ki, aki az
elkövetõk személyével kapcsolatban olyan pontos
adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkö-
vetõk azonosíthatóak, bûnösségükre a gyanú megala-
pozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. 

Aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a 06-
1-443-5119 telefonszámot, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a
107 vagy a 112 központi segélyhívó számok valame-
lyikén. 

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozó munkatársat keres határozatlan idõre,

teljes munkaidõben.
A munkakörbe tartozó feladatok: családgondozás, 

szolgáltatások szervezése, csoportmunka szervezése. 

Pályázati feltételek: fõiskola, felsõfokú szociális
alapvégzettség, gyermekjóléti alapellátásban szerzett legalább

3-5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS Office.
A pályázat benyújtásának határideje: november 30. 

További információ: 
Bognár Judit, (26) 312-605,  (26) 400-172
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Bevetésre kész a régóta áhított
létraszer, de sokat kellett várni
rá. Hogyan sikerült szert tenni
erre a korszerû jármûre?
A tûzoltóságok eszközbeszerzése
hazánkban önerõbõl vagy központi
pályázat útján történhet. Önerõbõl
kevés tûzoltóság képes fejleszteni
az eszközparkját, ezért általában a
pályázati út a járhatóbb. Ilyenkor a
szakmai felügyelet eldönti, hogy az
érintett parancsnokság területén
élõknek a mentõ-tûzvédelmének
garantálásához valóban szük-
séges-e az eszköz, majd pozitív
elbírálás esetén 20%-os önerõvel,
80%-os „állami” finanszírozás mel-
lett megvehetjük. Az idézõjel azért
kell, mert az állam voltaképpen
nem a saját pénzébõl adja a támo-
gatást, hanem a biztosítók tûzvé-
delmi hozzájárulásából fedezi.

Általában mennyire sikeresek
ezek a pályázatok?
Korábbi pályázatainkat pozitívan
bírálták el, ezért 2007-ben mû-
szaki mentõ berendezéseket, 2008-
ban védõruhákat, 2009-ben pedig
vízi mentési eszközöket céloztunk
volna meg. Idõközben a teljesítés
annyira lelassult, hogy a 2007-es
pályázat csak most fut ki. Ennek,
és az idõközben önerõbõl be-
szerzett eszközök fényében módo-
sultak a terveink. Idén a személy-
védelemre helyeztük a hangsúlyt:
minden tûzoltónk új védõruhát fog
kapni, mert a meglévõk már
tízévesek, és a következõ alkalom-
mal pályázunk a vízi mentés
eszközeire.

A létraszer esetében hogyan
teremtették elõ az önrészt?
Alapítványunk, a Szentendre és a
Dunakanyar Tûzvédelméért Alapít-
vány 2007-ben nagyon sok támo-
gatást kapott, emellett néhány
nagyobb vállalkozás vállalta, hogy
segít elõteremteni a pályázati
önrészt. Ez sajnos a pénzügyi vál-
ság miatt nem sikerült, ezért a
fenntartó önkormányzatunk enge-
délyezte, hogy az önkormányzati
kiegészítõ finanszírozásunkból és
saját bevételbõl két év alatt fi-
zethessük ki a 29,5 millió forintnyi
összeget. 

Mikor állt szolgálatba a létra?
Úgy terveztük, hogy csoportonként
6 fõ kezelõi létszám után június-
ban állítjuk rendszerbe, de az élet

közbeszólt: a május 15-i vihar-
károknál be kellett vetnünk az
eszközt, a három nap alatt mintegy
200 káresethez vonult, és kitûnõen
beváltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket.

Hadd halljunk valamit a tech-
nikai paramétereirõl!
A létra 37 méteres munkama-
gasságú, típusa Magirus DLK 37
CS. A létramû számítógép által
vezérelt, ami folyamatosan figyeli,
és rögtön korrigálja a hidraulikát,
ezáltal csökkenti a létra kilengését.
Maga a jármû 9,8 méter hosszú, 16
tonna össztömegû, 300 lóerõs
motorral rendelkezik, a két fõt tud
szállítani. Megpályázása elõtt a
Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokságtól
gyakorlat céljára már igénybe vet-
tük az eszköz elõdjét, mert meg
akartunk gyõzõdnünk arról, hogy
tudjuk majd használni a belváros
szûk utcáiban is. 
A kosár terhelhetõsége 270 kilo-
gramm, vagyis három személynek
jut benne hely. Alkalmas tûzoltás-
ra, személymentésre, magasba
végzett munkákra. Gyakorlott ke-
zelõszemélyzettel kettõ percen
belül képes kitalpalni és elérni a
maximális munkamagasságát. 

Apropó, kitalpalás: a men-
téshez mindenhol elegendõ a
hely?
Ha az autósok mindenhol szabá-
lyosan parkolnának, akkor telje-
sen bejárható lenne a belváros, és
a létraszer „alacsony kitalpalási
rendszerével” sikeresen telepít-
hetõ lenne. Külföldön a lakókö-

zösségek a házak mellett tûzoltó
felvonulási területeket jelölnek ki,
amit szabadon hagynak, idehaza
ez csak a  közepes és magas épü-
leteknél kötelezõ. Városunkban
ráadásul néha az utak teherbírása
is gondokat okoz: a létra önsúlya
16 tonna, emiatt a Szamárhegyre
csak nagyon óvatosan megyünk
fel, ha muszáj, nehogy beszakad-
jon az úttest. Az önkormányzattól
már kaptunk ígéretet, hogy nem-
sokára elkészül a pincekataszter a
belvárosban lévõ kiépített üre-
gekrõl. Ennek tükrében újra lehet
majd gondolni a súlykorlátozó
jelzõtáblák kihelyezését is.

Több helyrõl érte a tûzoltósá-
got az a vád, hogy fölösleges
ilyen jármûvet beszerezni...
Még mindig ott tartunk, hogy
némely ember szemében a tûzoltók
kaptak egy újabb „drága játék-
szert”, nem pedig annak célját
nézik. Csak ezekkel a drága, profi
eszközökkel tudjuk garantálni az
itt élõk és átutazók biztonságát az
elvárható szinten. Továbbá érde-
kességképpen, a 2009-es statiszti-
ka szerint a békásmegyeri tûzol-
tóság létraszere többet idõzött ná-
lunk, mint a saját területén. Tehát
létrára mindenképpen szükség
van. 

Mi volt a legrázósabb helyzet,
amit sikerült megoldani a lét-
rával?
A legnagyobb vihar közepette a
szél meglazította a Péter-Pál temp-
lom tornyának fémbõl készült,
másfél méter átmérõjû óraszám-

lapját, és vitorlaként lebegtette,
amit a létrával biztonságosan le
tudtuk szerelni. De személymen-
tést is végeztünk már vele, a létra
kosarához tartozó mentõkerettel,
ami kompatibilis a mentõk által
használt hordággyal. Felmálház-
tuk olyan felszereléssel is, aminek
a segítségével mélybõl mentést is
tudunk végezni. A viharkárok
elhárítása, a gallyazás, a tetõcse-
repek visszaállítása és a többi
magasból végzett munka pedig
alapvetõ képessége.

Mi a következõ álom a lak-
tanyában?
Folyamatosan fejlesztjük a számí-
tógépes rendszerünket, amelyet
feltöltöttünk kockázati paramé-
terekkel, hogy jobban fel tudjunk
készülni a mentési helyzetekre. Ott
tartunk, hogy jelzés vételekor, a
káreseti lapon megjelenik a térkép-
szelvény, ahova szól a jelzés, a
feltöltött adatok, környezõ tûz-
csapok, tevékenység, veszélyes
anyagok, PB-gáztartály és egyéb
információkkal együtt. Ezeket a
belsõ hálózaton átlõjük a jár-
mûveken lévõ PC-re, így már
vonulás közben jobban fel lehet
készülni a várható eseményre. 
Tahitótfalun mûködõ fûrész már-
kakereskedõ segített a különbözõ
fûrészeinket egy típusúra átcse-
rélni, ami nagyon nagy segítséget
jelent. Mozgásérzékelõvel láttuk
el az összes tûzoltónkat, ami zárt
térben légzõkészülék használa-
tánál jelent nagyobb biztonságot.
A pályázatból megérkeztek a még
hiányzó mûszaki mentõ felsze-
relések, melyek segítségével a mo-
dern személygépkocsik karosszé-
riájának megbontása hatéko-
nyabbá vált. Ezeknek a tûzoltójár-
mûvekre történõ felmálházása
napjainkban történik. A nagy ál-
munk azonban a pályázaton még
meg nem érkezett hõkamera. A
hagyományos tûzoltási felada-
tokon kívül rengeteg területen
lehet felhasználni: például a gát-
testet is meg lehet vizsgálni, hol
ázott át, eltûnt személyt lehet vele
keresni, falbontás nélkül meg lehet
vizsgálni, milyen távolságra terjedt
el az elektromos tûz. 
Közben nemcsak technikai, hanem
az elméleti tudásra is hangsúlyt
fektetünk: a nemrég befejezõdött
alapfokú tanfolyamunkon 18
újoncból 12 kiváló lett, a többi
négyes. A ZMNE-n hatan felsõfokú
szakmai végzettséget szereztek. 
Hivatásunk szerint megpróbáljuk
a lehetõ legjobb védelmi szintet
biztosítunk az itt élõknek, ha kell,
erõn felül teljesítünk, de van egy
örök érvényû megállapítás, ami-
nek az igazságát itt is meg kell
erõsítenem: hiába igyekszünk
gyorsak és pontosak lenni, a bale-
setek megelõzése mindannyiunk
feladata. 

BOKOR TAMÁS

Tûzoltóság fejlesztése az itt
élõk biztonsága érdekében...
37 méteres kosaras létra állt szolgálatba a nyár elején a szentendrei tûzoltólaktanyában. Oláh
Péter századossal, a Tûzoltási és Mûszaki Mentési Osztály vezetõjével beszélgettünk az új
jármû körüli izgalmakról, és azokról az eszközökrõl, amelyeknek az érkezésére még várnak a
tûzoltók.

A magasból mentõ létraszer 37 méter magasságba képes felnyúlni
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A Rotary Club Szentendre ismét
neves vendéget hívott október
végi klubülésére: dr. Kopátsy
Sándort, a közgazdaságtudo-
mányok doktorát, címzetes egye-
temi tanárt, a hazai reform-
közgazdászok doyenjét. Aki el-
mondása szerint szívesen jön
mindig Szentendrére, hiszen itt
talált valaha feleségét magának,
ráadásul itt él egyik legjobb barát-
ja, Vincze László, a klub elnöke.
Bár kora miatt egyre kevesebb
szereplést vállal, az õ meghí-
vására nem tudott nemet mon-
dani.
A nyolcvannyolc éves Kopátsy
Sándor mindenekelõtt rendkívüli
fizikai és szellemi frissességével
varázsolta el a Waterfront Szál-
loda zsúfolásig megtelt étter-
mének közönségét. Elõadásához

A szellemi vagyonát növelõ tár-
sadalom címet választotta. A
munkanélküli társadalom nem
mûködõképes – állapította meg
legelõször is. Ennek kapcsán
került szó napjaink legégetõbb
társadalmi és gazdasági kérdé-
seirõl, a munkahely teremtésérõl,
a foglalkoztatásról mint leg-
fontosabb feladatról, a társadalmi

munkamegosztásról, a népesség
fogyásáról, az érték és minõség
összefüggéseirõl. Ezeken a té-
mákon belül Kopátsy Sándor
beszélt szinte minden, a tár-
sadalom növekedését, fejlõdését
befolyásoló tényezõrõl. Érdeke-
sen, nagy vonzerõvel – mindvégig
lekötve a hallgatók érdeklõdését.
Frappáns megállapításai rend-
kívüli lényeglátásra, bölcsességre
utaltak. 
Kopátsy Sándor, aki 1953 óta
minden gazdasági reformprog-
ramban részt vett, a hatvanas
évek végén a televízió képer-
nyõjérõl magyarázta az egész
országnak el, hogyan mûködik az
új gazdasági mechanizmus. Ma
ugyanezzel a lendülettel, elköte-
lezettséggel magyarázta a Rotary-
tagoknak és vendégeiknek az
aktuális gazdaságpolitika mecha-
nizmusát. 

RAPPAI ZSUZSA

Kopátsy Sándor Szentendrén
Amikor a görög bölcs arra
intett minket, hogy ismerjük
meg önmagunkat, könnyebb
feladatot is kitûzhetett volna
az emberiség elé. 
Például: „Ismerd meg 
a világegyetemet!”

Feleki László

Biztos, hogy a gazdag, jól
fésült világ, ahol nagyon sok
anyagi dolog van körülöttünk,
kicsit olyan, mint a vatta, ami
elszigetel a reális valóságtól.
Egy nagyváros forgatagában,
összkomfortos lakásban, 
egy hifi házimozi-rendszer 
társaságában vagy 
síparadicsomban 
távol vagyunk 
a megvilágosodástól.

Böjte Csaba

Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi 
egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!

Sík Sándor

Tudom, egyedül vagy 
és szomjazol, de vajon 
elég ok-e ez arra, hogy 
bármilyen kupából igyál? 
Van valami, ami fontosabb,
mint szomjad oltása: maga 
a szomjúság tisztelete!

Gustave Thibon

...tudom, hogy nemcsak por
vagyunk:
por és istenpor vagyunk.

József Attila

Minden évben meghívták
ájtatos nagynénjüket, hogy
tartson velük a pikniken. Az
idén azonban elfelejtették.
Amikor az utolsó pillanatban
mégis csak megérkezett a
meghívó, a nagynéni így szólt:
– Most már késõ! Már imádkoz-
tam esõért.

Anthony de Mello

Ég és Föld között

„Aki verset mond, annak költõvé kell növekednie”

A CSEVEJ vendége volt Balázs László
Gábor versmondó-elõadómûvész 

Október 27-én, a Mítosz Kávézóban rendezték meg a
CSEVEJ „mûvészeti-kulturális-értékobjektív-kari-
tatív beszélgetõs est” soron következõ alkalmát,
ahol Kellár F. János Immánuel vendége Balázs
László Gábor volt. A magát „versmondó-elõadó-
mûvész-színjátékosként” meghatározó pomázi
mûvész Szabó Lõrinc A bolond igazsága címû ver-
sével teremtett pillanatok alatt különleges keretet a
beszélgetésnek. Ahogy a teltházas rendezvényen
magunk is fül- és szemtanúi lehettünk, az Ady-
versek szakértõjeként bemutatott elõadó szinte
néhány másodperc alatt képes akár egy beszélgetés
hétköznapi síkjából is kiragadni saját magát és a
körülötte lévõket, és egy merõben más dimenzióba,
más lelkiállapotba átlépve és átléptetve igazi
valójában mutatni meg a költészet mélységét; egye-
di látásmódjával és a láttatás képességével nemcsak
átélni, hanem mélyen megélhetõvé is tenni azt.
Balázs László Gábort a színház és a költészet
ötvözeteként megalkotott „Versszínháza” révén is
sokan ismerhetik. Mint a beszélgetés során maga is
elmondta, a sajátos hangvételû elõadások célja Ady
Endre szellemiségének megidézése. „A mûvészet
táplálék, akár a kenyér és a víz. Az elõadómûvész
dolga – mint fogalmazta –, hogy hatásában fel-
erõsítse, újra életre keltse és eljuttassa a költészetet
az emberekhez.”
Hogy hogyan lehet ma Latinovits után elmondani
egy, a színészkirály által is elõadott verset, Balázs –
a „nehéz örökségre” utalva – az egyéni hang meg-
találását hangsúlyozta. A Latinovits Ködszur-
kálójából felolvasott részlet tanúsága szerint – „Aki
verset mond, annak költõvé kell növekednie” - a
magas minõség iránti elkötelezettség, a belehe-

lyezkedés képessége, a rengeteg gyakorlás és az
érési folyamat fontosságára hívta fel a figyelmet,
amelyet az elhangzott mûvek, különösen a Tiszta
szívvel egyedi megközelítésû elõadásmódja is
megerõsített. – Voltak olyan versek, amiket hosszú
éveken át hordoztam magamban, amíg elõször
megszólalhattak – utalt mûvészi maximalizmusára
az est vendége, akinek pályája kezdetén, több mint
huszonkét éve, éppen egy Latinovitsról írt könyv
jelentette azt a lökést, ami laikusként a színpad felé
indította. 
– Ahogy egy kedves barátom fogalmazta meg,
mindig az az Aranykor, amiben éppen vagyunk. A
jelent kell megélnünk, itt van feladatunk, és hiszem,
hogy magunk tudjuk formálni a saját sorsunkat –
mondta Balázs. – Boldog vagyok, hogy olyan
hivatásra leltem, ami betölti, meghatározza az
életemet, és ha valami történhetik általam a közön-
séggel aznap este.

KOLOS EMÕKE

Vincze László és Kopátsy Sándor

Kellár F. János Immánuel és vendége, Balázs László Gábor
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Otthon a Dunakanyarban…

Ajándék minden
kandallóhoz 
Ramada-Resort Aquaworld
családi belepõ!

Az ajándékutalvány csak 
a Frey Kft.-nél vásárolt termék
esetén vehetõ igénvbe, amely
maximum ket felnõtt és két
gyerek belépési diját fedezi.

Az akció 2010. december 23-ig tart.

Fedezze fel a kandallók világát, teremtsen életstílust!

Fa- és pellet fûtésû kandallók és kályhák széles választékával várjuk szeretettel új bemutatótermünkben!

Iroda, bemutatóterem és raktár: 2000 Szentendre, Dobogókõi ut 4.
Tel: +36 26 802 166, info@freykft.hu, www.freykft.hu

A zsûri döntött: íme a 2011-ben Szentendrei Európai
Népek Fesztiválja logója

November 2-án ült össze a zsûri a logópá-
lyázatra szeptember végéig beérkezett öt
pályázat elbírálására. A zsûri tagjai voltak:
Szentendre Város Önkormányzata és a Pol-
gármesteri Hivatal részérõl dr. Dietz Ferenc
polgármester, dr. Molnár Ildikó címzetes fõ-
jegyzõ, Zakar Ágnes képviselõ, a Kulturális
Bizottság elnöke, Dala Nagy Katalin oktatási
referens;
A mûvészek részérõl Bereznai Péter grafikus-
mûvész, Páljános Ervin szobrászmûvész,
efZámbó István képzõmûvész;

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egye-
sülete részérõl Nyitrai Zsuzsa ügyvezetõ alel-
nök és Krizbainé Szabó Éva.
Megállapítottuk, hogy nagyon szép és tartal-
mas terveket kaptunk, a pályázók többsége 4-
5-6 változatot, esetenként stílusukban is telje-
sen eltérõ logókat nyújtottak be. Az elbírálás
fõ szempontja a vizuális ötlet értékelése mel-
lett az volt, hogy a logó kifejezze a fesztivál
sokszínûségét, utaljon Szentendrére, és emel-
lett – a több célú felhasználás érdekében –
fekete-fehérben is megfelelõ értékeket mutas-
son.
A zsûri egyhangú döntéssel Bessenyei István
szentendrei tervezõgrafikus logójának ítélte
az elsõ díjat. Az összefogott grafikai terv utal
a rendezvény európai mivoltára, tartalmazza
Szentendre egyik legfontosabb jelképét, a
Városháza homlokzatát, s az alatta lévõ
mezõben elhelyezett lendületes, piros-zöld
színû figurák alkalmazása – amely negatív
formájával szívet rajzol ki – szimbolizálja a
kultúrák közötti összefogást. 
A második helyezést Magyar Balázs színes,
ugyancsak lendületes logója érte el. Ez az ötlet

sajnos fekete-fehérben nem állta meg
maradéktalanul a helyét, a feliratok összemo-
sódtak. Bár az elsõ díjon kívül nem terveztünk
további rangsorolást, Magyar Balázs mégis
díjazottnak tekinthetõ: Bessenyei István ugya-
nis tervezõ grafikusként nem kíván részt
venni a 2011-es szentendrei fesztivál festõ-
versenyén, ezért a jövõ évi szentendrei
European Peoples’ Festival-on a második
helyezett képviseli városunk színeit.
November 12-13-14-én városunkba érkezik az
EPF elõkészítõ bizottsága a jövõ évi fesztivál
pre-meeting-jére. A 14 európai kisvárost
képviselõ 40 egyesületi vezetõvel Szentendre
Város Polgármesteri Hivatalának díszter-
mében a fesztivál programját beszéljük meg, s
megtekintjük  annak helyszíneit is.
November 13-án, szombaton este a delegációk
részt vesznek a Szentendrei Képtár õszi éjsza-
káján, a Szõnyi-kiállítás zárórendezvényén,
melyen a Kobza Vajk Group is fellép.
A tárgyalások eredményérõl lapunk következõ
számában adunk tudósítást.

SZENTENDRE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK EGYESÜLETE

Eurofestival 2011
A jövõ évben városunkban megrendezésre kerülõ European Peoples’ Festival logó-
tervére kiírt pályázatot Bessenyei István szentendrei tervezõgrafikus nyerte el.
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Akonferencián dr. Dietz Fe-
renc polgármester köszön-
tötte a Városházán jelen-

lévõket. Beszédében kiemelte,
hogy a hagyományait mindig is
büszkén õrzõ Szentendre számára
hatalmas jelentõséggel bír a ké-
szülõ kiadvány, amely mind a
szakma, mind pedig a Szent-
endrét szeretõk és a helyi lakók
számára is érdekes, a legújabb
kutatásokat tartalmazó tanul-
mánykötet lesz.
A polgármester üdvözlõ szavai
után Dóka Klára idézte fel 1981-
ben megjelent levéltári kutatá-
sokra alapozott könyvének a leg-
fontosabb megállapításait. A tör-
ténettudomány számos új vizs-
gálati módszerrel és kutatási
területtel gazdagodott az elmúlt
harminc évben, ezért az MTA
Történettudományi Intézetének
munkatársai – köztük Fodor Pál,
városunk egyik polgára – tartot-
tak ismertetést a szerb egyház-
történeti forrásokról és a török
hódoltság korának hivatalos ira-
tairól. Az eddig feltárt rendkívül
adatgazdag közigazgatási doku-
mentumokban azonban elvétve
vagy egyáltalán nem szerepel
Szentendre. A rendelkezésre álló
elsõdleges források legfeljebb
részterületeket érintenek. A pon-
tosabb kép kialakításához továb-
bi forráskutatásra van szükség,
elsõsorban a fõrangú családi

archívumokban, hiszen a gaz-
daságtörténeti és társadalom-
történeti adatsorokból többféle
következtetés levonható. 
Vukovits Kosztának, a Szerb
Egyházmûvészeti Gyûjtemény
vezetõjének elõadása Szentendre
szerepérõl a szerb nemzettudat-
ban osztatlan sikert aratott. 1690
után, amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy Balkán török kézen marad, a
szerbek kivándorlásának, a szeo-
bának legészakibb végpontjává
Szentendre vált. Nemzeti kirá-
lyaik kultuszát õrizve mene-
kítették a városba ereklyéiket, és
alakították a legjelentõsebb szerb
egyházi központtá. A XIX. száza-
di szerb irodalmi alkotások egy
dicsõséges, gazdag és befolyásos
szerb társadalmat rajzolnak
elénk. Talán leginkább azzal
érzékeltethetõ városunk szerepe a
szerbség nemzettudatában, hogy
minden érettségizõ diákjuk két
érettségi tétel kapcsán is biztosan
találkozik Szentendre nevével:
irodalomból Jakov Ignjatovity
romantikus-realista regényei ré-
vén és történelembõl a már
emlegetett szeoba kapcsán. 
A kortárs történetírás alaptézise,
hogy a hétköznapjainkat nem
alakítja a múlt tudása. A nyolc-
vanas évek paradigmaváltása
szétzilálta a hagyományos állam-
központú, egységes idõfolyam-
ként felfogott, átlátható elbeszé-

lésmódot. Legfeljebb identitás-
építõ töredékekként láttathatók
egyes múltbéli események, tekin-
télyes személyiségek vagy éppen
épületek, képek, szövegek. A hely-
történetírás így válik a múlthoz
való viszony bensõséges változa-
tává. Ám mindaz, amit az em-
lékezet õriz, óvatosan kezelendõ.
Ennek kapcsán érdekes példákat
hallhattunk, köztük egy szent-
endrei roma családfõ emlékezet-
kutatásának módszereirõl és a
következtetésekrõl. 
A város helytörténetével foglalko-
zó szerzõk – Sin Edit, Máté
György – az 1970-es évektõl gyûj-
tötték és ismertették azokat a for-
rásokat, amelyekbõl kellõ for-
ráskritikával rekonstruálható a

város szeszélyes XX. századi
története. Az erõsen estébe hajló
tanácskozás végén a városábrá-
zolás képi és nyelvi változatait
mutatták be az elõadók. Tóth
Antal mûvészettörténész a szent-
endrei festészet toposzait sora-
koztatta fel, míg Erdõsi Péter
szellemes ismertetést közölt a
városról szóló leírásokban kimu-
tatható nyelvi azonosságokról,
ahogyan idõrõl idõre retusálód-
nak és átértékelõdnek jelleg-
zetességei a fõként turisztikai
célú kiadványokban. Mai város-
képünk nagymértékben a vágyott
és idealizált viszonyoknak meg-
felelõen konstruált. Ezért is hi-
hetetlenül izgalmas az a vállal-
kozás, amelyet a múzeum törté-
nészei – a képszerkesztõ Száva
Borbála, a közép- és koraújkori
idõszakot megíró Darkó Jenõ, a
XVIII-XIX. századot feldolgozó
Erdõsi Péter és a modern kort
elemzõ Kende Tamás  végez. A ké-
szülõ kötet a tavasszal nyíló ide-
iglenes helytörténeti kiállítással
együtt bizonyára jelentõsen hoz-
zájárul egy reális önértelmezés és
szerethetõ városkép kialaku-
lásához.

ÕZI 

Megalkotott hagyomány
Hetek óta lázban tartja a városi közbeszédet a készülõ várostörténeti monográfia. Október
elején egy ismertetõ füzetet adtak közre a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának törté-
nészei, amelyben részleteket közöltek a kutatásaikból. A néhány érdeklõdõ ellenére gyorsan
híre ment, hogy számos ponton eltérnek az eddigi, elsõsorban a turisztikai szakkönyvekbõl
ismertté vált Szentendre-képtõl. Indulatos és logikus, szakszerû és nosztalgikus blogbejegy-
zések, levelek, pletykák, hivatalos kerekasztal-tárgyalások után november 5-én egy egész
napos, változatos tematikájú konferenciát szerveztek a Városházán. A város helytörténészei
és a magyar történettudomány jeles képviselõi egyaránt kifejtették a véleményüket.
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HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8. 
Telefon/fax: (26) 312-822; 505-042

November 17. szerda 17.30
SZÍNHÁZBUSZ indul a Thália Színház
FIGARO HÁZASSÁGA címû elõadására

November 18. csütörtök 17 óra
ÖTÓRAI TEA
Közremûködik a klub Mediterrán együttese
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

Hatvanéves jubileumát ünnepli
Szentendre város kórusa, a Musica
Beata. Lelkes, zeneszeretõ emberek
részvételével alapította 1950-ben
Kovács Lajos karnagy ezt az amatõr
együttest. Akik az eltelt hat évtized
alatt fittyet hányva a történelem
viharainak, válságainak, együtt
maradtak és énekeltek, és nevükhöz
hûen boldogító muzsikájukkal sok
örömet szereztek hallgatóiknak.
Itthon és külföldön egyaránt.

Jubileumi koncertjükre november
hatodikán került sor a Városháza
dísztermében. A  hangversenyt
Szentendre Város Önkormányzata
és Vincze László és Fiai Pa-
pírmerítõ Mûhelye támogatta, az
est házigazdája pedig a Szent-
endrei Kulturális Központ volt.
Vendégeket is hívtak erre az
ünnepi alkalomra: az egykori
kórustag, Szatmári Imre vezette
Kiskunfélegyházi Zenebarátok

kórusát. A koncert elsõ részében a
vendégek énekeltek, majd az
ünnepelt, a Musica Beata kórus
programja következett. Elõtte
azonban levetítették Dobsa László
kisfilmjét – ez a szentendrei kórus
fontosabb hazai és külföldi fel-
lépéseit mutatta be. A két kórus
nagyszerû közös éneklése zárta a
mûsort. Bárdos Lajos, Kodály
Zoltán, Bartók Béla, Franz Schu-
bert, W. A. Mozart, Felix Men-
delssohn, Wolf Péter és Karai
Lajos mûveit a karnagyok, Szat-
mári Imre, Wolfné Kovács Zsuzsa
és Bokorné Forró Ágnes vezé-
nyelték. A jubileumi koncert
megható része volt azoknak a
köszönõ okleveleknek az átadása,
egy-egy szál virág kiséretében,
amelyek az együttes legrégebbi
tagjait illették meg.
„Szállj zene, szállj!” – énekelte a
Musica Beata kórus saját dalá-
ban. S ezen a szép esten tényleg
szállt, ujjongott a muzsika. Szí-
vet, lelket betöltve. A közönség
hatalmas tapssal jutalmazta a
nem mindennapi produkciót.

RAPPAI ZSUZSA

Az együtténeklés öröme Szász Endre porcelán
dísztárgyai
November 14-tõl 30-ig
tekinthetõ meg az Art Decor
Galériában (Bercsényi u. 3.)
Szász Endre porcelánra festett
képeibõl, porcelán dísztár-
gyaiból nyílt gyûjteményes
kiállítás.

Kerámia-kiállítás 
és vásár
A Püspökmajori klubkönyvtár
klubhelyiségében (Hamvas
Béla u. 4.) november 26-án,
pénteken 16 órától 20 óráig,
27-én, szombaton 9 órától 19
óráig, december 10-én, pén-
teken 16 órától 20 óráig, 11-
én, szombaton 9 órától 19
óráig használati és dísztár-
gyak, ékszerek és apróságok
vására lesz kicsiknek és
nagyoknak. A készítõk – Vass
Kati, Gyimesi Anna, Pálinkási
Réka – szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt, nézelõdõt és
vásárlót! 

Jenõ napi 
megemlékezés
Szeretettel hív mindenkit a
Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány
november 19-én, pénteken 
17 órakor Jenõ napi megem-
lékezésre a Barcsay Gyûjte-
ménybe (Dumtsa Jenõ u. 10.).
A vendégeket köszönti Kovács
Judit, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgató-
helyettese, az est vendége lesz
dr. Kabdebó Lóránt 
irodalomtörténész és felesége,
Dobos Marianne írónõ. 
A beszélgetést dr. Feledy
Balázs vezeti. Támogató:
Eckensberger Attila, Korona
Étterem.
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MIKULÁS SZOLGÁLAT

A Mikulások december  5-én, 
vasárnap 16-20 óra között, 

félórás idõszakokban látogatják meg 
a gyerekeket.

Megrendelni személyesen vagy 
telefonon a Szentendrei Kulturális

Központban lehet: 
Duna-korzó 18. II. emelet, 

telefon: 
26 /312-657
Ára: 4500 Ft
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Afrikai körutazás 
November 13-án, szombaton
17 órakor mozambiki batik-
mûvészeti kiállítás nyílik a
DLHAMBO – Moçambique
Artistas Unidos mozambiki
batikmûvész egyesület
munkáiból a Dalmát Kávézó-
ban (Bartók B. u. 8.).  A kiállí-
tást megnyitja Gassama-Szabó
Bernadett mûvészettörténész.
A megnyitón mozambiki „mar-
rabenta” zenét hallgathatnak 
a jelenlévõk, amely a helyi és
portugál zenei stílusok össze-
olvadásával kialakult jel-
legzetes mozambiki zene. 

Finisszázs 
November 13-án, szombaton
16-tól 23 óráig A DUNAKA-
NYAR FESTÕJE – SZÕNYI
ISTVÁN címû kiállítás záró
rendezvénye a Fõ téri
Képtárban.
16:00 – 19:00 Hogyan
készül a guache festék? Kiál-
lítás-felfedezés képkeresõ fela-
datlapokkal, 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

Irodalom és zene
November 20-án, szombaton
15 órakor a Kecskés Együttes
próbatermében (Dumtsa Jenõ
utca – Ignátovity u. sarokház)
a Nap Alapítvány, Buda Ferenc
költõ és Buda Ádám zen-
emûvész zenés irodalmi mûso-
ra. A belépés ingyenes,
önkéntes hozzájárulást elfo-
gadnak. Helyfoglalás: 06-30-
951-2694

KÉPRÕL KÉPRE

Ismét játékkal jelentkezik a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága.E heti kérdésünk
a Czóbel Múzeumban látható Ilosvai Varga
István állandó kiállításhoz kapcsolódik:

A három kép közül válassza ki,
hogy melyik Ilosvai Varga István
festményének részlete?

A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: erdelyi.nora@pmmi.hu. A
helyes választ beküldõk között 1 db két fõ
belépésére jogosító tiszteletjegyet sorso-
lunk ki a Czóbel Múzeumban látható Ilosvai
Varga István állandó kiállításba.

Honlap: www.pmmi.hu

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

A B C

November 13-án nagyszabású
kulturális rendezvény keretén
belül mutatkoznak be Budapest
közönségének a mai szentendrei
friss és aktuális mûvészeti élet
igen jelentõs számú szereplõi. A
megmozdulást a negyven éve
mûködõ Vajda Lajos Stúdió, a
tizenöt éve létezõ Omkamra
középgenerációs mûvészcsoport
és a fiatal korosztályt egyesítõ
Forgács Társaság szervezi. A ren-
dezvényt Budapest egyik leglá-
togatottabb klubja, az Erzsébet
téri Gödör klub fogadja. A kiál-
lítás a régi vajdás hagyomá-
nyokat idézve kibõvül a résztvevõ
mûvészek meghívott vendégeivel,
akik munkásságukkal szintén
Szentendréhez kötõdnek. A fest-
mények, grafikák, printek, instal-
lációk mellett videoalkotások,
performance elõadások, filmvetí-
tések és zenei koncertek lesznek.
A szentendrei progresszív alkotók

seregszemléjét a Gödör klub a
Szentendrei Kulturális Központ,
Szentendre Önkormányzata, az
Experiment Kft., az Omkamra és a
VLS támogatja. A programokra
mindenkit szeretettel várnak a
rendezõk.

PROGRAM
November 13. szombat

19.00 – Köszöntõt mond: Dietz
Ferenc (Szentendre polgármes-
tere) 19.10 – Megnyitó: Wehner
Tibor mûvészettörténész 19.30 –
Bukta Imre képzõmûvész per-
formance-a 19.40 – Elektróda
nehézzenei koncert 20.30 – Hu-
gyecsek Balázs, Rizmayer Péter
képzõmûvészek performence-a
20.50 – Presszó Tangó Libidó
pszichedelikus rockzene a Bükkös
Partról 21.50 – Szirtes János és
feLugossy László képzõmûvészek
performance-a 22.10 – Sajnos-

batár koncert 23.20 – Csató Máté
és Kondász Ferenc OMKAMRÁ-s
képzõmûvészek performance-a
23.40 – efZámbó Happy Dead
Band koncertje (Szamárhegyi vá-
logatás) 00.40 – Neoneon fény-
festõ csoport performance-a
01.00 – Kistehén Tánczenekar
koncertje 02.00 – SMIRGL együt-
tes koncertje

Wahorn András folyamatos zenés
jelenléte külön szobában!

Non-Stop vetítõ programjai:

– Négy vidéki fiú (Kalifornia
film, dokumentum a Mission Art
Galéria 20 éves születésnapján.
Bukta Imre, feLugossy László,
Wahorn András, efZámbó István
a performance-rõl)
– Munkácsi Emlék Zenekar kon-
certfilmje (Kalifornia film pro-
dukció)
– Underground Super Starz (Gu-
lyás István filmje)
– Dokumentum a Szentendrei
Teátrum történetébõl (Szakály
István filmje)
– Válogatás a Szentendrei Per-
formance és Nehézzenei Feszti-
válok anyagából

A Gödör klubban közel 80 alkotó
munkája látható.
Néhány név a résztvevõk közül:
feLugossy László, Wahorn
András, efZámbó István, Szirtes
János, Bukta Imre, Méhes Lóránt
Zuzu, Csontó Lajos, Vincze Ottó,
Eike, Koronczi Endre, Komo-
róczky Tamás, Süli-Zakar Sza-
bolcs, Szabó Attila, Kondász Fe-
renc, Tóth Eszter, Csató Máté,
Orosz Richárd, Aknay János,
Bereznai Péter és még sokan
mások...

Belépõ a fesztiválra: 1200 Ft

Szentendre a Gödör klubban!
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November 4-én nyitotta meg
dr. S. Nagy János mûgyûjtõ az
erdélyi származású, váro-
sunkban 12 éve élõ dr. Sipos
József kiállítását. Az aláb-
biakban a megnyitó szöveg
szerkesztett változatát kö-
zöljük.

Szentendre – még egy idevalósi
részére is – szolgál mindig meg-
lepetéssel, mert hiszem, hogy
hagyománnyal bír ez a hely. A
Városházán a szentendrei mû-
vésztelep megalapítói már 1926-
ban rendeztek kiállításokat, ezért
örvendetes, hogy ez a hagyomány
évek óta folytatódik.
A jelen kiállítás egy szobortárlat,
amely nem csupán egy fafaragó,
hanem egy fából szobrászmûvészi
szinten alkotó mester munkás-
ságának legutóbbi négy-öt év ter-
mését mutatja be. Az alkotó or-
vosi pályafutását Szilágy megyé-

ben, illetve Zilahon kezdte, ahol
érdeklõdése már korán a képzõ-
mûvészetek felé fordult. A Ceau-
sescu-rendszer terrorja õt sem
kímélte, ezért 1980-ban  Német-
országba disszidált. Az orvosi
tevékenység mellett – amelybe a
plasztikai sebészet is beletarto-
zott –, Sipos doktor több mint 40
éve gyûjti és kutatja a néprajzi,
népmûvészeti tárgyakat. Az erdé-
lyi népi fazekasságnak elismert
kutatója, gyûjtõje. Mindezek mel-
lett szenvedélyes faszobrász.
Szobrászata a természeti formák
továbbfejlesztése eredményeként
erõs formai érzékkel áthatott,
emberközpontú, líraian érzékeny
és érezhetõen szürrealista ele-
mekkel átszõtt mûvészet. A nép-
mûvészettel való foglalatosság
irányt adott mûvészetének. A  sal-
langok elhagyása, a lényegre tö-
rekvés jól kitapintható a kiállított
mûvekben.

Bátran elmondhatjuk, hogy Sipos
doktor sokoldalú, színes egyéni-
ség, akinél ötvözõdik a tudomány
és mûvészet. Intellektusa kifino-
mult, érzékeny, alkotásait a szép
iránti igény motiválja.

Villámkérdések 
a kiállítás kapcsán

Mióta foglalkozol fafaragással?
Már a hetvenes években Zilahon is
bemutatkoztam mint szobrász a
közönségnek, Kolozsváron is rend-
szeresen részt vettem a mûvészet-
kedvelõ orvosok éves seregszem-
léjén. Aztán jött a közel húszéves
németországi tartózkodás, amikor
csakis az orvosi tevékenységre
koncentráltam. Miután Szentend-
rén letelepedtem, a „mûvész-
város” légköre, szelleme megérin-
tett, és újabb lendületet adott – a
kiállításon bemutatott szobrok
zömében a közelmúlt alkotásai.

Mi késztetett arra, hogy
faragjál?
Talán az örökös belsõ nyugtalan-
ság. Talán egy ösztönös tudata-
latti énkeresés, önmegvalósítási
vágy, az alkotás felett érzett si-
kerélmény beteljesülése. Mint ter-
mészetjárót mindig inspiráltak a
fatörzsek, gyökerek bizarr formái,
amelyek a képzelet útján meg-
elevenedve emberi formákat öl-
tenek. Régi és jelenlegi szobraim-
ban a kiindulópont a természet
alkotta alakzat, a fa belsõ szer-
kezete, erezete. Mûveimben eze-
ket próbálom hangsúlyozni, figu-
rális szintre emelni, élõvé tenni. 

Mûveid között sok a szakrális
téma. A korpuszok, a Madon-
nák, a tudás fája szinte biblikus
légkõrt adnak kiállításodnak...
A mitikus jelképek a tudat alól

feltörõ kifejezésmódok. A szak-
rális mûvészet örök téma, amely
minden idõben foglalkoztatta az
alkotókat. Nálam a vallástörté-
netek tanulmányozása hozta fel-
színre. Krisztusban elsõsorban az
embert látom, a történelmi szemé-
lyiséget, és nem a transzcenden-
tális lényt.

A kiállításod címe: Ellent-
mondások. Mit takar ez a cím?
A kiállított tárgyak tematikája
nem tekinthetõ homogénnek. A
szakrális témák mellett frivol  for-
mák, pózok vannak jelen, a kiál-
lítás címe erre utal. S. N. J.

DR. SIPOS JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA A VÁROSHÁZÁN

Ellentmondások

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.
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Dr. Sipos József a kiállítás-megnyitón
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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.

Megnyílt a MÉH-telep
Tahitótfalun, a TSZ területén!
Magas áron vásárolunk vas- és
színesfém-hulladékokat! Nagyobb
tétel esetén házhoz megyünk!
Nyitva tartás: H-P 08:00-16:00.
Lakossági átvételkor személyi,
lakcím, adókártya szükséges.
Mûhely, raktár bérbeadó. Tel. 06-
20-449-9447, 06-20-972-6081.

Sürgõsen eladó felültöltõs
mosógép 50 ezer Ft-ért,
kisméretû hûtõ 40 ezer Ft-ért.
Tel. 06-20-546-5976.

ÁLLÁS

Kisteherautóra keresek áruszál-
lításra sofõrt. Saját autóval ren-
delkezõ is érdekel. Tel. 06-30-
577-7402.

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

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

ÁLLÁST KERES

Fiatal, leinformálható nõ heti
rendszerességgel 6-8 órás
takarítást, alkalmanként gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel. 06-
20-551-6559.

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

Fiatal kétgyermekes anyuka
szívesen vállalna gyermekfelü-
gyeletet a Püspökmajor-lakótelep
környékén. Ha a bölcsõdei elhe-

lyezés nem sikerült, hívjon,
idõlegesen is tudok segíteni. Tel.
06-20-424-6945.

Számlaképes takarítónõ irodák,
üzletek, magánházak takarítását
vállalja Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-336-4943.

EGÉSZSÉG

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

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

KIADÓ LAKÁS

Szentendre belvárosában (Kör
utca) frissen felújított családi ház
nagy kerttel, kocsibeállóval,
pincével hosszú távra kiadó.
Alkalmas rendelõnek, irodának,
üzlethelyiségnek, lakásnak. Tel.
06-20-823-5869.

Dunakanyarban, Dömösön, szép,
csendes helyen felújított egy-
szoba-hall, konyha, fürdõszobás,
berendezett parasztház üdülésre
vagy hosszabb távra kiadó.
Cserépkályhafûtés, internet,
kábeltévé van. Kecskés: 06-30-
951-2694.

Duna-korzón garázs kiadó. Tel.
06-30-218-6193.

Kétszobás, bútorozott lakás
kiadó Szentendrén 2 fõ részére.
Tel. 06-20-537-4193.

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 2
szobás lakás kiadó. Tel. 06-70-
944-0859, (26) 318-776.

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

Füzesparkban kétszobás lakás
kiadó hosszú távra. Tel. 06-20-
425-9665.

Lakás kiadó, 52 nm-es, két-
szobás, 90 ezer Ft rezsivel + 2
hónap kaució. Tel. 06-30-590-
4166.

Rózsakertben 2 szobás, erkélyes
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.

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.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendre legszebb részén két-
szobás, teraszos, elõkertes laká-
som tárolóval, kocsibeállóval
eladó 21,5 millió irányáron. Tel.
06-30-515-6544.

Szentendrén, a belvárosban
és kitûnõ helyen, a fõút mel-
lett 30 és 50 nm-es, 10-10
millió Ft-ért eladók. Tel. 06-
30-299-0376.

Szentendrén a Kossuth Lajos
utcában önálló, 18 nm-es garázs
eladó. Tel. 06-30-375-8349.

Leányfalun, strandközelben,
jó helyen, 570 nm-es udvar-
ban kis lakóház, ásott régi, jó
kúttal, 26%-os beépíthe-
tõséggel telekáron, 8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

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

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

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

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

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

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

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.

Otelló utcánál 52 nm-es, 1+2 fél-
szobás, 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 18 millió Ft-ért
telekáron eladó. Építési
övezet! Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Kézmûves-foglalkozás
gyerekeknek, saját otthonukban.
Betlehem és karácsonyi díszek,
mézeskalács, egyéb tárgyak
szakember közremûködésével.
Tel. 06-20-275-0199.

SZOLGÁLTATÁS

Lakástakarítás, kõmûvesmunka,
burkolás, víz-fûtés, villanysz-
erelés, festés, mázolás, parket-
tázás, nyílászárok cseréje. Tel.
06-20-669-5151.

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.

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Kõzúzó utcában ipartelep részben
kiadó vagy eladó. Tel. 06-70-944-
0859, (26) 318-776.

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

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

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

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

APOLLÓ
5-6 hónap körüli beagle keverék kannak 

keressük örökbefogadóját

KRISTÁLY
november 4-én fogta be a gyepmester 

a Levendula utcában

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787



ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

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

November 19. péntek 18 óra
A HUN FEGYVERZET 
ÉS HARCMODOR
Kiss Mao-Tun István elõadása

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

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.

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

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.

Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galéria
1032 Budapest, San Marco u. 81.

November 16. kedd 17 óra
BOROMISZA TIBOR (1880–1960) 
festõmûvész emlékkiállítása
A 130 éve született és 50 éve elhunyt
Boromisza Tibor festõmûvészrõl
emlékeznek meg a kiállítással.

A kiállítás védnöke: Dr. Schmitt Pálné
Makray Katalin, a köztársasági elnök
felesége
A kiállítást megnyitja: Török Katalin
mûvészeti író, a kiállítás kurátora
Közremûködik: az Óbudai Kamarakórus,
vezényel: Erdõs Ákos

A kiállítás november 16–december 2-ig,
hétköznapokon 9–16 óráig látogatható.
A belépés ingyenes.

KONCERT

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

A SZENTENDREI KULTURÁLIS
KÖZPONT PROGRAMJAI

November 12. péntek, 20 óra 
THE TITS
(négytagú lányzenekar, akusztikus pop)
NEVEREND
(tinizenekar, pop-rock)  
SAJNARANA
(félakusztikus alternatív rock) 

November 19. péntek, 20 óra
TSS, ROKONSZENV, DJ KASKA
(hip-hop/rap)

November 27. szombat, 20 óra
MYSTERY GANG
Egri Péter (gitár, ének), 
Paszinger Zoltán (bõgõ, ének), 
Tamási László (dobok, ének)

PMK színházterme
Pátriárka u. 7.

November 19. péntek, 10 óra 
BRÉMAI MUZSIKUSOK 
A Nektár Színház elõadása 

Belépõjegy: 600 Ft 
Jegyek elõvételben kaphatók: 
Szentendrei Kulturális Központ, 
26/312-657 

ELÕADÁS

KIÁLLÍTÁS

KONCERT

PROGRAM
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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 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

november 13. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL – Offerusz, a
nagyerejû
15:30 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA
MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh.:12
17:00 TEENAGER FILM-
P’ART-I: ALPHA DOG
(122’) kh.:16
19:00 A SIVATAG
VIRÁGA (120’) kh.:16 –
egy topmodellrõl

21:00 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh: – fõsz.: Michael Douglas

november 14. vasárnap
15:30 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA
MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh.:12
17:00 MISSION LON-
DON (107’) kh.:16 –fer-
geteges politikai filmszatíra
19:00 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh – fõsz. Michael Douglas

november 15. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ -
Lázár Enikõvel
17:00 BÛN ÉS
BÛNTETLENSÉG (70’)
(B.A.) – a Biszku film
18:30 CADILLAC DRIVE
9 -10. (85’) Fábry Sándor
és Wahorn András filmje
20:00 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh: – fõsz. Michael Douglas

november 16. kedd
17:00 VESPA (85’) kh.:12
„retúr road movie”
18:30 WOODY ALLEN
SOROZAT: HOLLY-

WOODY TÖRTÉNET
(108’) kh.:12
20:30 A SIVATAG
VIRÁGA (120’) kh.:16 –
egy topmodellrõl

november 17. szerda
17:00 DOBOGÓ KÖVEK
(100’) kh.:16
18:45 NÕK FÉRFIAK
NÉLKÜL (95’) B.A. . – az
iráni nõkrõl…
20:15 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh: – fõsz. Michael Douglas

november 18. csütörtök
17:00 PAPP ZSIGMOND
GÁBOR FILMEK (70’-80’)
18:30 LEVELEK
JÚLIÁNAK (105’) kh.:12 –
fõsz.Vanessa Redgrave
20:15 A TETOVÁLT
LÁNY (152’) kh.:16 – Az
újságíró, a hacker és a nácik

november 19. péntek
17:00 PAPP ZSIGMOND
GÁBOR FILMEK(70’-80’)
18:15 AZ UTOLSÓ
LÉGHAJLÍTÓ (103’) kh.:
20:00 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh: – fõsz. Michael Douglas

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 
színháztermében (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. 

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

Jegyvásárlás: Szentendrei Tourinform Iroda (Dunakorzó, a Gomba elõtt)
és a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.) tel.: 26/317-965
www.szaguldoorfeum.hu

Szabó Magda emlékkiállítás
Az írónõ halála 3. évfordulója alkalmából Kerepesen, a Forrás Mû-
velõdési Házban november 19-én, pénteken 11 órakor nyíló kiállításon
a mûvei és díjai mellett személyes tárgyait és régi dokumentumait is
megismerhetjük. Kerepes Önkormányzata Posztumusz Díszpolgári díj-
jal szeretné tiszteletét kifejezni Szabó Magdának. A kiállítás megnyi-
tójára hívott vendégek között szerepel Orbán Viktor miniszterelnök,
Kósa Lajos polgármester, Szõcs Géza és Halász János államtitkárok,
Bölcskei Gusztáv református püspök, Bánfalvy Ágnes színmûvész,
Bereményi Géza író.

MOZIMÛSOR
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T alán sokan nem tudják, de
2010 õszén Magyarországon
is avattak baseball-bajnokot.

Október 16-án a címvédõ Óbuda
Brick Factory csapott össze a
Szentendre Sleepwalkers gárdájá-
val, hogy a bajnoki döntõ ötödik
meccsén – immár 19. alkalommal
– eldöntse, hogy ki legyen az
ország legjobb baseball-csapata.
A mérkõzést a hazai pályán játszó
Sleepwalkers meggyõzõ játékkal
nyerte 8-4 arányban, és ezzel
megszerezte fennállásának hato-
dik magyar bajnoki címét.
Magyarország legeredményesebb
baseball-csapata az 1993-as év
elején alakult a helyi Móricz
Zsigmond Gimnázium diákjaiból.
Az együttes – még néhány ti-
nédzserrel kiegészülve – rögtön
felvételét kérte a Magyar Baseball
Szövetség tagjai közé, és bene-
vezett az akkor második éve zajló
nemzeti bajnokság küzdelmeibe,
ahol máris a negyedik helyen zárt.
Mindezt úgy, hogy a csapatnak
sem állandó pályája, sem pedig
edzõje nem volt. A fennmara-
dáshoz nélkülözhetetlen segít-
séget az egyik játékos édesapja,
Vámos Balázs jelentette, aki éjt
nappallá tevõ munkával elérte,
hogy a csapatnak pályára, edzõre,
rendes felszerelésre és némi tõkére
egy-egy szponzor és néhány
nagylelkû vagy éppen fanatikus

szülõ – többek között õ maga is –
hozzájárulásával tegyen szert. 
A segítségnek meg is lett az ered-
ménye. A csapat a következõ
évben ezüstérmes lett, és azóta
sem adta a bronzéremnél alább.
Az igazi sikerek azonban 1998-
ban kezdõdtek, amikor a Sleep-
walkers elõször nyerte meg a
nemzeti baseball bajnokságot. Az
elsõ aranyérmet még további öt
követte, amelyet néhány Magyar
Kupa gyõzelem is kísért. A gárda
a nemzetközi porondra kilépve
sem vallott kudarcot. A csapat
rendszeres résztvevõje a környezõ
országok (Horvátország, Szerbia,
Szlovénia, Ausztria, illetve Szlo-
vákia) legjobbjait tömörítõ Inter-

ligának, ahol 2001-ben ért a 
csúcsra megszerezve az Interliga
bajnoki címét. A Sleepwalkers leg-
nagyobb sikerét szintén egy
nemzetközi tornán érte el, amikor
1998-ban megnyerte a CEB Kupa
(az UEFA Kupa megfelelõje base-
ballban) B csoportos küzdelmeit,
és így feljutott az A csoportba,
ahonnan csak a pénzhiány miatt
kellett a második évben visszalép-
nie. Ezen sikerek eléréséhez azon-
ban már nem volt elegendõ pár
lelkes fiatal. Vámos Balázsnak,
majd visszavonulása után egy
másik lelkes édesapának, az
együttes harmadik elnökének,
Simonyi Györgynek köszönhetõen
amerikai, kínai és japán edzõk,

játékos-edzõk segítették a csapat
és a játékosok fejlõdését. Idõ-
közben beindult az utánpótlás-
nevelés és a játék iránt érdeklõdõ
lányok számára egy softball csa-
pat is alakult. Ez a két csapat a
felnõttekhez hasonló szép sike-
reket mondhat magáénak: a lá-
nyok idén ezüstérmesek lettek, a
serdülõk pedig már több ízben
nyertek magyar bajnokságot.
Utoljára tavaly, 2009-ben.
A 2010-es esztendõben a Szent-
endre Sleepwalkers Baseball és
Softball Klub végre felnõttkorba
lépett. Az együttes a tizennyol-
cadik évében négy csapatot mû-
ködtet, melyek rendszeres spor-
tolási lehetõséget nyújtanak közel
hatvan fiatalnak. A várostól
pályát bérel, melyet saját erejébõl
építget és szépítget. Ehhez persze
elengedhetetlen a (sajnos egyre
csökkenõ) városi támogatás, il-
letve szponzorok segítsége, me-
lyekhez ezúton is fordulunk. A
Szentendre Sleepwalkers évek óta
a hazai baseball húzó csapata,
évek óta a válogatott gerincét
adja, és célunk ennek fenntartása
a jövõben is. 
Reméljük, hogy eredményeink és
a baseball növekvõ népszerûsége
minél több fiatalt vonz a jövõben,
és a meccseken egyre több szur-
kolóval fogunk találkozni.

NÉMETH GYÖRGY BALÁZS

Hatodszor is bajnok a Sleepwalkers
2010 õsze sokáig emlékezetes marad San Francisco lakosai számára. Egy hosszú, ötvenhat éves böjt ért véget, amikor a város
baseball-csapata, a Giants hat meccsen legyõzte a Texas Rangers együttesét elhódítván végre az amerikai baseball liga (MLB)
bajnoki címét. A hír nagy szenzációnak számított Egyesült Államok-szerte, még a magyar sportsajtó is szentelt az eseménynek
jó néhány sort.

A Skanzenben lesz az EB
Az Európai Atlétikai Szövetség lisszaboni ülése pénteken
Magyarországnak ítélte a 2012-es Mezeifutó Európa
Bajnokság rendezését, melynek helyszínét Közép-Európa
legnagyobb szabadtéri múzeuma biztosítja.

A rangos eseményre két év múlva, december második hetében kerül
sor a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Egyrészt ez az elsõ alkalom,
hogy magyar város nyerte el a vendéglátói feladatokat, másrészt
hogy egy szabadtéri múzeum biztosítja a helyszínt a futóverseny-
hez. Az Európai Atlétikai Szövetség elnöke, Hansjörg Wirz elmond-
ta: „Nagyon örülünk, hogy Magyarországon lesz a 2012-es SPAR
Európai Mezeifutó Verseny. Az atlétika népszerû sportág az ország-
ban, és a magyar kollégák ma meggyõztek és biztosítottak minket
arról, hogy egy kiváló eseménynek nézünk majd elébe.”
Az idei bajnokságot Albiferiában (Portugália) rendezik december 12-
én, míg a 2011-es versenynek december 11-én Velenje (Szlovénia) ad
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