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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 
T-HOME hibabejelentés 1412

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail: 
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656

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
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207

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
hétköznap
ügyelet: este 8-tól reggel 18-ig,
ügyeleti díj 360 Ft

Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda, Kálvária
út 26., 310-828)
Minden kedden Városi
Gyógyszertár (Kanonok u. 3.,
310-487)
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11.,
505-779)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. út
20., 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (a Hév-nél, Dózsa
Gy. út 1., 500-248)

Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig NYITVA
ügyelet: 16-órától reggel 8-óráig

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 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Dunakorzó 11/A (DMH) 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647

mobil: +36 20 260 4642 
e-mail: ujsag@szevi.hu

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 
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Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
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11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010-ES ÉVRÕL

A SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma
a 2010-es évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi meg:
1./ A Pest Megyei Bíróság a SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítványt a
13.Pk.60.095/2007/9 számú végzés szerint, az alapítvány tevékenysége alapján
közhasznú szervezetnek minõsítette.

Számviteli beszámoló ezer Ft-ban 2010. év e Ft

A. Befektetett eszközök 99
II. Tárgyi eszközök 99
B. Forgóeszközök 297
IV.Pénzeszközök 297

Eszközök összesen: 396

D. Saját tõke 408
I:Induló tõke 80
II. Tõkeváltozás 96
V. Tárgyévi eredmény 232
F. Kötelezettségek 188
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 188

Források összesen: 396

Eredménykimutatás

A. Összes bevétel 820
Közhasznú mûködésre kapott támogatás 620
B. Összes költség 588
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 571

Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

Tárgyévi pénzügyi eredmény 249
Nem pénzbeli realizált eredmény - 17

Tárgyévi eredmény 232

ÉRETTSÉGI UTÁNI 
INGYENES SZAKKÉPZÉS!

Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!

A SZAKKAY JÓZSEF  SZAKKÖZÉPISKOLA
IDEGENFORGALMI ÜGYINTÉZÕ  ÉS IDEGENVEZETÕ

SZAKKÉPZÉST INDÍT
SZENTENDRÉN

a 2011/2012. tanévben

• 1 ill., 2 éves, nappali rendszerû, tandíjmentes képzés 
(a tandíjmentesség korhatára 23 év)

• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás, számítástechnikai ismeretek, szakmai

gyakorlat
• tantárgyak: idegenforgalom, országismeret, szálloda- és

vendéglátóipari ismeretek, marketing, rendezvényszervezés,
idegenvezetés elmélete és gyakorlata

A képzés helye: SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

A jelentkezés módja:
Személyesen az alábbi címen: Szakkay J. Szakközépiskola
Szentendrei Tagozata, 2000 Szentendre, Áprily tér 5.
vagy a  www.szakkay.hu honlapról letölthetõ jelentkezési lap
kitöltésével és elküldésével

Jelentkezési határidõ: 2011. augusztus 31.

Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámokon: 
06-26/302-595 • 06-20/575-2875

Pályázati felhívás
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

bérbeadás útján hasznosítani kívánja 
a 2000 Szentendre, Kanonok utca 1. szám
alatti Rendelõintézet területén található

alábbi helyiségeit:

1. a rendelõintézeti büfé üzemeltetése (bérlete): 
24 m2 helyiség;
2. a rendelõintézeti optika üzemeltetése (bérlete):
17 m2 helyiség
3. a rendelõintézeti gyógyászati segédeszközbolt
üzemeltetése (bérlete): 24,5 m2 helyiség
+ gyógycipõ méretvétel: 8,5 m2

4. a rendelõintézeti masszázs üzemeltetése 
(bérlete): 10 m2-es helyiség;

A pályázattal kapcsolatban további információ a
06/26/501-440, vagy a 06-20-9-372-338 telefon-
számokon kérhetõ. Az érdeklõdõk részére a helyszín
megtekintésére lehetõséget adunk (érdeklõdni a
rendelõintézet titkárságán lehet). A pályázat
benyújtásához szükséges dokumentáció dr. Kirchhof
Attila aljegyzõtõl igényelhetõ a kirchhof@ph.szent-
endre.hu e-mail címen. Az ajánlatokat szeptember
20. napján 9 óráig kell benyújtani a rendelõintézet
titkárságára. A helyiségek bérbeadás útján történõ
hasznosításáról a rendelõintézet vezetõje dönt. A
döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa. A
pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült
költségek a pályázókat terhelik. 

A SZENTENDREI WALDORF ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EGYSZERÛSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A 2010. ÉVRE

(adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök 214
B. Forgóeszközök 357
C Aktív idõbeli elhatárolások 0

Eszközök (aktív összesen) 571
D Saját tõke255
F Kötelezettségek 316
G Passzív idõbeli elhatárolások 0

Források (passzívák) összesen 571

A SZENTENDREI WALDORF ALAPÍTVÁNY EGYSZERÛSÍTETT ÉVES 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA A 2010. ÉVRE

(adatok ezer Ft-ban)
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 8946
B Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C Összes bevétel 8946
D Közhasznú tevékenység költségei 10436
F Összes ráfordítás 10436
G Adózás elõtti eredmény 0
J Tárgyévi közhasznú eredmény -1490

Hostyánszky Barbara
elnök

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM matematika, illetve angol szakos hívõ, egyetemi
végzettségû tanárt keres. Jelentkezés önéletrajzzal emailben: fjanos64@gmail.com.

ÁLLÁS!
Pomázon mûködõ egyszemélyes vegyesboltba keresünk talpraesett, megbízható pénztáros-eladót
legalább 1 vagy 2 éves  tapasztalattal, hosszú távra, 4-6 órás munkaidõre.

Jelentkezni a 06-70-4190515-ös telefonszámon lehet.
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A polgármester 
programja

Szeptember 2. (péntek)

08.00 Közbeszerzési munkacsoport

ülése

10.30 BDO megbeszélés

11.00 EconGas Hungária Kft.

képviselõivel egyeztetés

Szeptember 3. (szombat)

08.45 III. Pilisi Tekerõ megnyitása

17.00 Molnár Bertalan kiállítás megny-

itója a V8-ban

18.00 Pilisi Tekerõ díjátadója

Szeptember 4. (vasárnap)

15.00 Szentendrei Evangélikus Zenei

Óvoda átadása

Szeptember 6. (kedd)

10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

14.00 Vezetõi megbeszélés

Szeptember 7. (szerda)

11.00 Kõzúzó utcai sportpályával kap-

csolatban egyeztetés

13.30 DPÖTKT társulási ülés

Szeptember 8. (csütörtök)

15.00 Testületi ülés

Szeptember 13. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés

13.00 Testületi anyagok egyeztetése

14.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés

15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés

16.00 Püspökmajori mobil óvoda

átadója

Szeptember 14. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés

16.30 Füzesparki játszótér átadás

17.00 Füzesparki Lakossági Fórum

18.00 KDNP Pest megyei tagozat

ülésének megnyitója

Szeptember 15. (csütörtök)

09.00 TÖOSZ Településvezetési

Akadémia

ÜLÉSTERMI HÍREK

Korniss Dezsõ sétány

A Dunakorzónak a Rév utca
tengelyétõl az Ady Endre út csat-
lakozásáig tartó szakasza mos-
tantól a Korniss Dezsõ sétány
nevet viseli. Az 1908-ban szüle-
tett festõmûvész, grafikus és
iparmûvész Vajda Lajossal együtt
dolgozott Szentendrén. Kettejük
munkássága nagy hatással volt a
Szentendrei Mûvésztelep mun-
kájára és a Szentendrén alkotó
fiatal festõkre.

E-közigazgatás

Szentendre Város
Önkormányzata a
2012. évben is a
Dunakanyari és

Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásán keresztül
látja el az elektronikus közigaz-
gatási rendszer mûködtetésének
feladatait a jelenlegi rendszer
legfontosabb moduljaival.

Forgalmirend-változás
Tisztelt Lakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy a környéken élõk többszöri
kérésének eleget téve, valamint a
gyalogosan közlekedõk védelmének
érdekében július 22-tõl az Iskola utca
forgalmi rendje megváltozott. Ennek
oka, hogy mivel az utca egyik fõ
útvonalként szerepel az iskolába gyer-
meküket szállító szülõk számára, a
forgalom elviselhetetlenné vált az
itteni lakóknak, másrészt a naponta
áthaladó közel 400 autó veszélyezteti
a gyalogosok –  túlnyomórészt az
iskolába igyekvõ diákok – biztonságát. 
A módosítás értelmében a forgalom
egyirányúsítására kerül sor az
Arzén utca és Barcsay tér közöt-
ti szakaszon, az Arzén utca felõl
a Barcsay tér irányába, hogy az
átmenõ forgalom elkerülje a
nem erre méretezett Szamár-
hegyet. Természetesen az itt lakók
az alternatív útvonalakon továbbra is
meg tudják minden irányból közelíteni
otthonaikat, akár a Bartók Béla utcán
keresztül.
Annak érdekében, hogy a forgalmi vál-
tozás ne okozzon fennakadást a közle-
kedésben – torlódást, dugót –, a
Református Gimnáziumnál a 11-es
útra vezetõ kihajtósávnál a lámpát
átállítják, így több autót enged át
egyszerre. 
Kérjük mindenki szíves
együttmûködését a forgalom-
módosítással kapcsolatban!

DR. TÖRÖK BALÁZS
alpolgármester

Óvodaszentelés
Isten iránti hálával tudatjuk, hogy a Szentendrei Evangélikus Zenei
Óvoda szentelése szeptember 4-én, vasárnap 15 órakor kezdõdik a
Szentendrei Evangélikus Templomban (Bükköspart 2.), amelyen 
dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, vala-
mint Bence Imre, a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese szolgál.
Szeretettel hívunk mindenkit hálaadó ünnepünkre!

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Az év családja Pest megyében
Pest megye Önkormányzata minden évben meghirdeti 

„Az év családja Pest megyében” díjat.

Szentendre Város Önkormányzata szeptember 20-ig várja 
az írásos javaslatokat, amelyeket 

a polgármesteri hivatal iktatójába kell leadni, 
vagy a következõ e-mail címre elküldeni: 

nyolczas@ph.szentendre.hu
A felhívás részleteit és az adatlapot amelyen a javaslataikat 

leadhatják, letölthetik a város honlapjáról:
www.szentendre.hu

Szakrendelések újra a
megújult rendelõintézetben

Augusztus 29-tõl az alábbi szakrendelések kerültek vissza 
a Provincia épületébõl (Paprikabíró u. 21.), valamint a Dunakorzó 18/A
sz. alatt lévõ „Fehér ház” épületébõl a Kanonok u. 1. sz. alatti épületbe:
belgyógyászat, urológia, kardiológia, neurológia, szemészet, 

mammográfia, laboratórium, ortopédia, fül-orr-gége, 
reumatológia, nõgyógyászat, fizioterápia, terhesszakren-

delés, gyógytorna, gyógyászati segédeszközök boltja

A Bükköspart 29. sz. alatti épületbe (volt neurológia, urológia) 
költözik:

bõrgyógyászat-, bõr- és nemibeteggondozó

Az alábbi szakrendelések továbbra is a régi Szakorvosi Rendelõben
(Bükköspart 36.) rendelnek:

sebészet, röntgen, ultrahang, 
tüdõgyógyászat-tüdõgondozó-tüdõszûrés, szájsebészet, 

fogorvosi röntgen

A rendelési idõk változatlanok.

(A SZEI-vel kapcsolatos írásaink az 5. és a 8. oldalon)
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POSTALÁDA

Szeretném Önökkel
megosztani  megfigye-
léseim eredményét egy
sajátos szentendrei je-
lenséggel kapcsola-
tosan. 

Szeretett városunk az utóbbi idõben
feltûnõen zöldülni kezdett. Miután
a hasonló nagyságrendû városok –
Gyula, Nagyatád, Vác és még szá-
zan – messze leelõztek tisztaság-
ban, virágosításban, a rendezett,
kellemesen élhetõ városi lét kö-
rülményeinek létrehozásában és
ápolásában, mi mostanában élre
törtünk az új típusú zöld felületek
elterjesztésében. Mindenütt, ahol
csak lehetséges, útszegélyek mel-
lett, kerítések tövében, városi és
megyei közintézményeink falai
mentén, és újabban már az utcák
felületein is, megjelent és sebesen
szaporodik a zöld. Valójában ezt a
fajta zöldet kutyaközönségesen
csak gaznak szokták nevezni, de
ilyen mennyiségben és tömegben
már jelentõsen befolyásolja a vá-
rosképet, és új koncepció hordozója
lehet. Ne gondolják, hogy csak
elszórtan van jelen: a szó szoros
értelmében MINDENÜTT láthatunk
20-50 nm-es, gyommal fedett te-
rületeket. 
Mi ennek az általános jelenségnek
az alapja? Ne szépítsük, ha a gyö-
kereiknél keresgélünk, ott bizony
tömény koszt találunk: port, szeme-
tet, cigarettacsikket, madárpotya-
dékot… Ez az egyveleg az esõ által
besodorva az utca repedéseibe, a
falak tövében összegyûlve, a jár-
daszegályek mentén remek táptalaj,
ami hetek alatt kizöldül. A fõutak
mentén 8-15 cm vastagságban
gyûlt össze, a történelmi idõk során
háborítatlanul, utcáink két szélére
is jutott bõven. Kilométer hosszan
gazos a felület mindenütt a 11-es út
két szélén, lefedve jó darabot az
útfelületbõl is.
Ne gondoljuk, hogy ez a fajta ren-
detlenség nem szül újabbat. Szel-
lemében, gyökereiben hasonló ma-
gatartás hozta létre a 11-es út lakó-
telepi elágazásánál burjánzó táb-
laerdõt. Ugyanis az ilyen típusú
rendetlenség tulajdonsága, hogy
burjánzik. Azaz virulens és szinte
megállíthatatlan. 
Ha már így esett, hogy ezzel a jelen-
séggel (mármint a kosz, meg a gaz
eltakarításával) nem törõdtünk,
gondolkodni kezdtem, mit lehetne
tenni most. Koncepciót faraghat-
nánk belõle. Tehát diszkréten a fal
mellett meg-megállva locsolgathat-
nánk kollektívan. Ettõl a növényzet
rohamosan fejlõdni kezd és mint a
vadszõlõ, hetek, hónapok alatt a
málló vakolatokat elfedi, kipótolja
az ereszcsatornák hiányait, belepi a
málló kerítéseket és átvezetve az
utcák felett díszvilágítás felekasz-
tására is alkalmas, ezzel a további
szépítés lehetõségét biztosítja. To-

vábbá a híres Szentendrei Rosé
szüretelhetõ róla. (Márkanév:
Szentrendrére-ros).
Két év alatt Magyarország legzöl-
debb városa lehetnénk, és jelentõs
felújítási költséget takaríthatnánk
meg. Ez a csodás zöld felület már
kis szellõben is gyönyörûen hul-
lámzik, és jelentõs mennyiségû
oxigént termel. Ha repkénnyel ve-
gyítjük, télen is szép zöld marad,
Európában egydülálló  turistalát-
ványossággá válik, jól mutat a
prospektusokban, TV-ben stb. Ha
egy komolyabb marketingügynök-
séget megbízunk, 20-30 millióért
már olyan tanulmányt kapunk, ami
további vacak 100 milliónkért az
egész világgal tudatja, milyen világ-
raszóló eredmény született ebben a
kisvárosban. Az egész folyamatot
webkamerán keresztül az egész
földön nézhetik és lájkolhatják.
Számos helyen utánozni kezdenek
majd, ezért  busás devizás licencdí-
jat szedhetünk. 
Van egy másik út is, ami inkább
gazdasági szemléletû. Tehát város-
szerte rendelkezésre áll jól termõ
föld az utak mentén. Használjuk ki!
A vastagabb, útmenti televényben
eléldegél pl. a jobb oldalon a piros
paradicsom, bal oldalon a zöld-
paprika. (Márkanév: Szentendre-
pa), ami mindkét növényre illik. 2-3
kilométer hosszan  már jelentõs ter-
més érhetõ el. A PMK melletti ki-
használatlan térdig gazos területen
zsenge kukoricát javasolok, ami
megfõzve kiváló turistaeledel. (Már-
kanév: Szentendre-ku). Na és ott a
híres SZENTENDREI RÓZSA. Miért
nem ültetjük városszerte? Például:
ott van a Fõ térrõl a Dunára leve-
zetõ hangulatos kis utca, a Pest
Megyei Múzeumok bejáratával.
Bizonyára egyetértenek velem, hogy
az ott õshonos gyomok helyett
lehetne egy rózsalugast létrehozni
fillérekért. A rengeteg rózsából illó-
olaj készülhetne, amit egy másik 
PR ügynökség szintén rongyos mil-
liókért hungarikummá fejleszt-
hetne. (Márkanév: Szentendre
szaga). 
Van egy harmadik javaslatom is, az
is lehet, hogy ezt kellene követ-
nünk. Takarítsuk ki a gazt és a fel-
gyülemlett koszt, ki-ki maga elõtt.
Magánházak és hivatalok, intézmé-
nyek egyaránt. Meszeljük ki a hom-
lokzatot eredeti színére, fessük le a
kapukat, fényesítsük ki a kilincse-
ket. Ezután vigyázzunk a rendre,
valamint kérjük szigorúan számon
ugyanezt azoktól, akik ezért kap-
ták, kapják a fizetésüket.
Tõlünk.

ERDÉSZ LÁSZLÓ

Tisztelt Erdész László Úr!

Szeretném megköszönni észrevé-
teleit, amelyekkel Ön is hozzá kíván
járulni ahhoz, hogy városunk való-
ban még szebb, még élhetõbb
legyen!

Levelében több problémát is említ,
melyek nagy része általános jellegû,
ezért azokra nehéz választ adni. Az
egyetlen konkrét felvetés, miszerint
a 11-es fõút mentén, a padka tö-
vében összegyûlt por olyan mennyi-
ségû, hogy abból már növényzet nõ
ki. Biztosan Ön elõtt is ismert, hogy
a fõút nem az önkormányzat, ha-
nem a Pest Megyei Állami Közút-
kezelõ Közhasznú Társaság ke-
zelésébe tartozik. Az említett prob-
lémával megkerestük már az érin-
tett szervet és elismerték bejelen-
tésünk és az Ön által jelzett ész-
revételek jogosságát. Bízunk benne,
hogy rendbe hozzák a fõutat!
Bízom abban, hogy látja azt, hogy
városunkban folyamatosan végez-
nek parkfenntartási munkálatokat.
Az elmúlt héten a kiemelt jelen-
tõségû területeken újfent meg-
kezdõdtek a szokásos kaszálások, a
belvárosi területek tisztítása, és
meghatározott ütemterv szerint
haladnak a további munkák is.
Reméljük, hamarosan Ön is érzékel-
ni fogja ezek eredményét!
Mindemellett augusztus elsõ két
hetében – az anyagi nehézségek el-
lenére – szinte az egész városra
kiterjedõ nagytakarítást szervezett
az Önkormányzat a VSZ Zrt. és civil
egyesületek bevonásával. Az akció
során összeszedtük a kiszórt zöld-
hulladékokat, megtisztítottuk a
szelektív hulladékgyûjtõk területét,
felmértük a településen lévõ par-
lagfüves területeket, a rendezetlen
ingatlanokat és az úthibákat. A
kemény, napi 9 órás munka során
közel 250 m3 (súlya kb. 55 000 kg)
hulladékot gyûjtöttünk össze a
város közterületeirõl, a lakókat pe-
dig postaládába dobott szórólapok,
tájékoztatók révén informáltuk az
akció céljairól, az ingatlantulaj-
donosok kötelességeirõl, az otthon
termelt hulladék elhelyezési lehe-
tõségeirõl, valamint kértük az
együttmûködésüket a rend meg-
õrzésében. 
Szomorúan tapasztaltuk azonban,
hogy sokan sajnos továbbra sem az
elõírtaknak megfelelõen helyezik el
az otthon termelt szemetet. Pár
nappal az akció után több lakó a
rendbetételen fáradozók áldozatos
munkáját, a szórólapok, tájékoz-
tatók útmutatásait, valamint a
munkába fektetett energiát és
anyagiakat figyelmen kívül hagyva,
ismét közterületre dobta ki az álta-
la termelt hulladékot, így az újsá-
gon keresztül ismételten kértük
minden szentendrei segítségét a
rend megõrzésében.
Ha a továbbiakban bármilyen észre-
vétele van, akkor köszöntettel ve-
szem konkrét problémákat tartal-
mazó bejelentését, melyet megtehet
akár a zöldszámon (06-80-204-
725), akár személyes megkeresés
révén. Mindkét esetben szívesen
állok rendelkezésére!

PERNECZKY SÁRA
fõkertész

Árulkodó szavak

Szavak vagy tettek? Szavak és tet-
tek?
Kritikát kaptunk, jogosan.
– Problémám van a cikkekkel –
kezdte egyik nap a telefonban
Mócsai Lászlóné, miután elolvasta
a városházi híreket és a Városi
Szolgáltató vezetõjével készült
beszélgetést (SzeVi, augusztus 19.,
4. és 6. oldal). Õ azon kevesek közé
tartozik, akinek nem annyira az
interjú tartalmával, mint inkább a
benne szereplõ szavakkal akadt
gondja. – Mi az, hogy turisztikai
desztinációs menedzsment? – foly-
tatja, majd meséli, hiába véli érteni
e kifejezést, és hiába nézte végig
tüzetesen a Bakos-féle értelmezõ
kéziszótárt, abban bizony nem
szerepel semmiféle desztináció,
csupán destináció, amit mindig
lehet „még magyarabbul” mondani.
– Somogyi Zsolt vezérigazgató úr
úgy talált fogalmazni, hogy felvett
egy kertészeti végzettséggel ren-
delkezõ zöldfelületi divízióvezetõt.
Mondhatni, ha a szavakat a
maguk jelentése szerint értjük, fel-
vett egy kertészmérnököt egy zöld-
felületi hadosztály élére, nemde? –
kapom a kérdést, s mi tagadás,
csábítóan egyszerû a megoldás:
tényleg. Persze a frissen alkalma-
zott „zöldfelületi divízióvezetõ”
lehet, hogy nem örülne, ha
kertészmérnökként aposztrofál-
nánk, ahogyan a „zöld munkások”
sem érzik magukat hadosztálynak.
Ugyanakkor nem késlekedik 
a vigasz: – Persze tudom, ha õ így
fogalmazott, így illendõ leírni, de 
a sok idegen, ráadásul néhol hibás
kifejezés csak a fiatalok számára
egyértelmû, néha még nekik sem.
Nekünk, idõseknek meg végképp
nem.
Sok mindenrõl folyik még a szó:
olvasónk 1946-tól, 11 éves korától
él Szentendrén, s számos negatív
változásról számol be, de hiába a
rendezetlen hulladékgazdálkodás-
ról, a szabálytalan közlekedésrõl, 
a kerítéslopásról meg a hiányzó
rendõri jelenlétrõl szóló panasz,
mindig ugyanoda lyukadunk ki:
meg kell adni a szavaknak a
tiszteletet, s meg kell hagyni õket,
beszéljenek magukért. Hogy
messzire ne menjünk: Mócsai
Lászlóné feltette a kérdést, vajon 
a Fõ téren építendõ közkút tény-
leg a köz kútja lesz-e, vagy ennek
a vezérlését is leszerelik néhány
hét után, mert nincs, aki
kifizesse a „közvizet”? Megannyi
kérdés, szavakban a megoldás,
de a tettek adják meg a kimon-
dott szó hitelét: mégsem lehetnek
egymás nélkül…

B. T.
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A RENDELÉSEKEN AKÁR 100 EZER BETEGET IS ELLÁTNAK

Világszínvonalú
rendelõintézet 
– Olyan beruházásba forgattunk anyagi forrásokat és nagy
erõfeszítést, amely az egész közösségnek megtérül. Mert mi lehet
fontosabb befektetés, mint maga az egészség? Hogy dolgozni, sze-
retni, ölelni, mosolyogni, szolgálni, vendéget látni tudjunk! Szent-
endrét ez az egészséges életszeretete és nyitottsága teszi sikeressé! –
mondta dr. Dietz Ferenc polgármester augusztus 29-én, hétfõn a
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) átadó ünnep-
ségén, amely uniós társfinanszírozással, a Szentendre 1000 év+
program részeként újult meg. A modern külsõ mellé modern belsõ is
társul hamarosan: nemsokára új orvosi eszközök, bútorok és infor-
matikai rendszer is érkezik a Dunakanyar egyik legnívósabb
egészségügyi intézményébe.
Hamarosan új számítógépes betegirányító rendszer segíti a beteg-
irányítást a szentendrei rendelõintézetben; a sorrend gépi beosztással
mûködik, a számítógép által vezérelt mágneszáras ajtók, az új
kijelzõk a precíz, pontos lebonyolítást segítik, így mindenki valóban

érkezési sorrendben juthat be orvosához. A rendszer kiépítésekor
figyeltek arra is, hogy ha valaki esetleg több orvost keres fel, akkor ne
kerüljön újból a sor végére. A kezelés befejeztével a rendszer rögzít
minden információt, amelyhez a beteg – a tervek szerint – elektro-
nikus formában is hozzájuthat. A további kezelést igénylõ betegeknél
ugyanezen a rendszer a diagnózist, valamint minden egyéb informá-
ciót automatikusan rögzít, és igény esetén az adatvédelmi szabályok-
nak megfelelõen küld a fogadó intézménybe, azaz a kórházba. 
Az egyszerûsített, gyors ügymenet és betegellátás érdekében a SZEI-ben
otthont kap majd valamennyi szakorvosi rendelés, tizenhat újjal
kibõvülve. A kisebb, egynapos ellátást, megfigyelést igénylõ mûtétek
lebonyolítására, valamint a sürgõsségi esetek ellátására minden igényt
kielégítõ magas színvonalú, jól felszerelt egynapos sebészet és nappali
kórház is létesül az épület nyugati szárnyában, az ehhez kapcsolt mûtõ
minden ma elvárt szabványnak megfelel. A képalkotó diagnosztika a kor
igényeit kielégítõ digitális készülékekkel lesz ellátva. Hogy a fenntartási
költségek is csökkenjenek, napkollektorokkal szerelik fel az épületet.
A SZEI tehát már fogadja a betegeket és a szakrendelések fokozatosan
költöznek vissza a kívül-belül megújult épületbe; az eszközök be-
szerzésérõl szóló közbeszerzési pályázatot már kiírták; ennek értel-
mében legkésõbb az év végére minden szempontból kiemelkedõen
magas színvonalú lesz az orvosi ellátás Szentendrén.

Fõtér-foglaló
MULATSÁG HÁROM NAPON ÁT

Az utolsó kockakõ is a helyére került az ezeréves város fõterén, így a
lakók pénteken visszafoglalhatták Fõ terüket. Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester köszöntõ beszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy az
új, 1000 év+ program során megújult tér ismét valódi agora lehet a
barokk belvárosban: „Tegnap, késõ este a szokásos Pap-szigeti úszás
után kisétáltam ide, és ahogy körbetekintettem, megértettem a mai
nap jelentõségét: ma nemcsak a Fõ terét kapja vissza Szentendre,
hanem a város szívét, a jövõ ígéretét, a fejlõdésbe vetett hitét. Fõ
terünk újra találkozóhely lesz, ahogy a görögök mondták: agora,
amely üzletek, barátságok, szerelmek színtere.“

Áprilisban kezdõdtek a munkálatok; ennek részeként újult meg a most
átadott Fõ tér, amelynek kicserélték burkolatát. Az új kövezet nem-
csak hogy szebb, de könnyebben is járható. A városközpontban össz-
egyûlt több mint ezer városlakó a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesz-
tivál keretében foglalta vissza a Fõ teret: dzsesszkoncerttel,
fényjátékkal és fiatal iparmûvészek divatbemutatójával ünnepelték az
újjáalakult városközpontot. A fesztivál vasárnap késõ estig szórakoz-
tatta a látogatókat.
Szentendre belvárosában összesen nagyjából hatezer négyzetméternyi
térkövet cserélnek ki, miközben átalakítják a Dumtsa Jenõ utcában
megszûnnek a járdák, a vendéglátóhelyek teraszai és a közösségi
terek, apró ligetek az út közepére települnek, ahogyan az a legtöbb
mediterrán városban is megszokott.
A város egyik kulturális központja, a MûvészetMalom is új megújul:
csaknem ezer négyzetméternyi belsõ kertje és tetõterasza impozáns
pontja lesz a mûvészek városának.
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Dani Zsoltot, a gyülekezet
lelkészét, a tábor szervezõ-
jét kérdezem, hogy ebben az
esztendõben milyen munkát
vállaltak.
A Bükkös-patak fahídjainak a
felújítását terveztük a piacnál,
hogy az új szakorvosi rendelõ
környezete is megújuljon. Az
elkorhadt faelemek cseréjét aszta-
los szakember végezte, a híd
tisztítását, a felpúposodott régi
festék lekaparását és az újra-
festést pedig a fiatalok csinálták.

Hogyan tudták irányítani a
fiatalokat?
Mivel még az utolsó pillanatban
is jelentkeztek a táborra, ezért a
résztvevõ 37 fiatalt három cso-
portba osztottuk. A gyülekezetbõl
két vezetõ vállalta azt, hogy a hét

folyamán segít levezényelni a
munkákat. A két hídhoz két csa-
patot szerveztünk. A harmadik
csapattal pedig egy új munkába
fogtunk bele. Nyílt titok, hogy a
Pest Megyei Könyvtár nagyon
nehéz helyzetben van. Ott volt a
szívemben egy ideje, hogy vala-
hogy segíteni kellene. A csalá-
dommal is sokat járunk ide
könyvtárba, a gyülekezetünk
minden õsszel itt tartja a Há-
laadás napi ünnepét. Úgy láttam
jónak, ha a külsõ zöldfelületet
kezdjük el rendbe tenni: kivágtuk
a felesleges cserjéket, az épület
fala mellett kinõtt fákat, megnyír-
tuk a fákat és bokrokat, levágtuk
a füvet, összegereblyéztünk és
összesöpörtünk magunk után.

Nagyon meleg volt az a hét
– hogyan bírták a fiatalok?
A fiatalok átérezték azt, ha egy
munkába belefogunk, az akkor
szép, ha be is van fejezve. Ezt
annyira komolyan vették, hogy a
két fahíd lefestése után még min-
dig volt kapacitásunk, és a Hév-
állomás aluljárójának a reklám-
felületét mindkét oldalon letisztí-
tották és újrafestették.

Megéri ilyesmivel foglal-
kozni?
A fiatalok látják azt, hogy a
munkájuk nyomán valami meg-
változik, szebb lesz. Hogy a dol-
gok nemcsak úgy maguktól ala-
kulnak, hanem fáradozni kell ér-
tük. Átélhetik a befektetést és a
nyereséget. Persze ezek a napok
nemcsak a munkáról szólnak.
Közben barátságok szövõdnek,
közösség kovácsolódik. Ebéd után
közös filmnézés, bowlingozás és

sportolás is volt. És az elmarad-
hatatlan péntek éjszakai fürdõzés
Leányfalun. Ez is hozzátartozik.

Mennyire érezték az itt élõk
háláját a munka kapcsán?
Ez furcsán alakult: voltak, akik
nagyon kifejezték felénk, például
a PMK vezetõje levélben is meg-
köszönte, vagy olyanok, akik
testközelbõl látták a fiatalok
fáradozását. De voltak, akiket
egyáltalán nem érdekelt, talán azt
gondolták, hogy közmunkások
vagyunk, ez a dolgunk és pénzt
kapunk érte. A Hév-állomásnál a
frissen festett felületen már más-
nap újra megjelentek az illegális
plakátok. A hetet követõ vasárnap
a táborzáró istentiszteleten be-
széltem is arról, hogy a munkánk
értéke nem attól függ, hogy meg-
becsülnek-e érte, megköszönik
vagy megfizetik-e. A munka arra

való, hogy a lehetõ legjobban el
legyen végezve. A jót nem a
jutalomért, hanem a jó mivoltáért
kell megtenni.
Ugyanakkor a fiatalok kérdezték
azt is, hogy az új szabályzás
szerint az érettségihez szükséges
lesz 50 óra körüli önkéntes mun-
kára, vajon ez beleszámít-e. Min-
dent megteszünk azért, hogy ez a
haszna is meglegyen ennek a
tábornak.

Hogyan jöttek ki anyagi-
lag? Úgy tudom, hogy a fia-
talok fizetnek is azért, hogy
dolgozhassanak.
Igen, a fiatalok hozzájárulása
ebben az évben ez 4 000 Ft volt a
hétre, ebbõl fedeztük a napi három-
szori étkezést. Az ellátáshoz és a
programokhoz szükséges pluszt a
Baptista Gyülekezet fizette. Hálá-
sak vagyunk a Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottságnak, mert 180 000
Ft pályázati pénzzel támogatták a
munkálatokat. 
Jövõre is folytatjuk a városszépí-
tést, de biztos, hogy lesznek vál-
tozások a táborban. Vágyam az,
hogy a gyülekezetünk óvodaépí-
tési projektje elinduljon, és oda is
tudjunk ilyen munkára nagy csa-
pat fiatalt toborozni!             D. I.

Pincér, fizetek!

Barátaim! Ez így
tarthatatlan. Kérek
mindenkit, nézzen bele
önmagába. Ne féljen,
bátran. Amit ott fog látni, az õ.
Az vagy te. Az mind te vagy.
Vagy nem? Ha igen, akkor van
segítség. Ha nem, akkor is.
Legközelebb, mikor esik, ne tégy
a fejed fölé esernyõt. Hagyd az
égbõl jövõ vizet az arcodon végig-
folyni. Ázz bõrig! Dugd ki a
nyelved, ízleld meg az esõt!
Legközelebb, mikor hétágról süt 
a nap, ha teheted, vess le minden
ruhát, feküdj le, és hagyd áradni
a fényt és a meleget. Ha így te-
szel, nem fogsz leégni.
Barátom! El kell döntened, mi
legyen veled. Én alkoholista
vagyok, ebben az alkoholista
világban más súlya van a dolgok-
nak. Inni vagy nem inni? „Lenni
vagy nem lenni?” Igen, errõl van
szó. Ezért most megajándékozlak
téged egy szerzetes barátom 
általam átformált gondolataival. 
A józanodás valóság. Jó esetben
bárki megismerheti. Felfedezheti
magában azt, ami halhatatlan és
örökké tiszta. Ezt teljesedik ki és
teljesedett be sok-sok emberi élet
során. Benned rejlik. A csoda 
tetten érhetõ, mert nincs benne
semmi egzotikus, sem fantaszti-
kus. Nem kiválasztottaknak szól,
hanem mindenkinek. 
Ez nem valami túlbonyolított,
ezoterikus varázslás, hanem az
egyszerû, józan ész. Gondolj csak
bele! Reggel felkel a nap, este
lenyugszik. Hihetetlen egyszerû
megérteni. De errõl majd
legközelebb. 

• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református Iszákosmentõ

Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat

(KASZ)
Cs. F.

Városszépítõ tábor 2011.
Ezen a nyáron már negyedszer szervezték meg a helyi bap-
tisták a SZAMBA 12+ városszépítõ táborukat. Négy évvel
ezelõtt jött az ötlet: mi lenne, ha dolgozni hívnák a helyi
tiniket Szentendre érdekében. Az ötlet bevált, az elmúlt évek
alatt 35-55 fõ közötti fiatal dolgozott egy héten keresztül,
naponta öt órát. Az önkormányzattal egyeztetve választották
ki azokat a feladatokat, amelyek fontosak ugyan, de a meg-
valósuláshoz hiányzik az anyagi forrás.

Újabb gerillaakció a városban
Ne ijedjenek meg a cím olvastán, csak a SZEGECS gerillái jártak újra
Szentendrén. S nyomukban, mint mindig, megint megújult, megszépült
valami. Ezúttal a Bükkös-patak Apor-hídtól a Dunakorzóig tartó sza-
kaszának elhanyagolt padjai öltöttek új ruhát. Szorgos kezek az éj leple
alatt pótolták a hiányzó deszkákat, s festették vidámmá, színessé a
padokat. Mindegyik szinte önálló mûalkotás. Ezeken a padokon ülve
már öröm pihenni. Új színfoltja szü-
letett a város e kies részének. Bizo-
nyítva sokadszorra, hogy mi szent-
endreiek, a csodavárás és az egymás-
ra mutogatás helyett mennyi mindent
tehetünk a városunkért. Azért, hogy
kultúrált, szép környezetben élhes-
sünk.                            RAPPAI ZSUZSA
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Az egynapos túrán a kerék-
párosok 4-10 fõs csapatokba
verõdve vághatnak neki a négy
nehézségi szintû versenytáv
bármelyikének. A csodálatos pilisi
környezet élményét különbözõ
állomások és az ott teljesítendõ
feladatok teszik még érdekesebbé. 
A startpisztoly reggel 9 órakor
dördül el a Czóbel parkban, ahová
érdemes korábban érkezni, hiszen
a Balázs kerékpárbolt dolgozói-
nak hozzáértõ kezei gondoskod-
nak a kerékpárok megfelelõ mû-
szaki állapotáról. A reggeli órák-
ban, a helyszínen is lesz még
lehetõség regisztrációra.
Bár a hosszabb útvonalak inten-
zívebb fizikai igénybevételnek
tesznek ki, de ennek megfelelõen
sokkal több élményben és kaland-
ban lehet része az embernek.
Részt vehetünk majd lovagi
tornán, kipróbálhatjuk ügyessé-
günket medencés akadálypályán,
kerékpáros akadálypályán, de
belekóstolhatunk tanyasi és
erdészeti feladatokba is, hogy
csak néhány különlegességet
említsek. 
A különféle sportos elfoglaltsá-
gokon túl zenei és kulináris
élvezetekkel is találkozhatunk
majd. A Czóbel parkban egész nap
látogatható vásár, bor-, pálinka-
és sajtkóstoló, asztalitenisz, cso-
csó, trambulin, játszósarok, má-
szófal, valamint különbözõ sport-
bemutatók, gyermekprogramok
várják a környék apraját-nagyját.

A talpalávalóról a Csepregi Trió,
valamint Dj Dominikue gondos-
kodik majd. A nap végén a vissza-
érkezõ kerekes kalandorokra ér-
tékes nyeremények várnak. A
részletekért érdemes ellátogatni a
rendezvény honlapjára is, a
www.dunakanyar.org-ra, ahol a
bõvebb információn túl, lehetõség
van a nevezésre is.
A Családi Tekerõ II. útvonalát 
dr. Dietz Ferenc polgármester 
dr. Dedics Zsigmond kistérségi
irodavezetõ is teljesíti majd, de ne
lepõdjenek meg, ha a kistérség
más tisztségviselõjével is össze-
találkoznak majd.
Bár én tisztséget nem viselek, de
örök kerékpárosként jómagam
kívánhatom, hogy mindenki érez-
ze jól magát, és persze ragyogó, jó
idõt!

DÓKA BALÁZS

Elõször 2009-ben rendezték meg
közel 400 fõvel ezt az újszerû, a
családok minden tagja számára
élményt és nagyszerû kikap-
csolódási lehetõséget nyújtó ren-
dezvény. 2010-ben már 600 fõ tel-
jesítette a különbözõ távokat. 
A teljes útvonal GPS-re letölthetõ
térképe megtalálható a
www.dunakanyar.org honlapon.
Az útvonal minden pontján pedig
elérhetõ szervizszolgáltatás áll a
résztvevõk rendelkezésére.

PROGRAM

1. Kerékpáros Kalandtúra 8 telepü-
lésen keresztül 8.00-17.30 óráig
Szentendre, Czóbel park. Regisztráció:
8.00-8.45 óra; bemelegítõ edzés: 8.45-9.00
óra; rajtindítás: 9.00 óra

2. Belvárosi Sportfesztivál 14.00-
23.00 óráig
Szentendre, Czóbel-park. Sportbemutatók,
gyerek-és sportprogramok 14.00-19.00
óra; csapat beérkezési határidõ: 17.30 óra,
díjátadás: 18.00 óra; táncmulatság és fer-
geteg party: 19.00- 23.00 óráig

A pilisi települések érintésével zajló
kerékpáros túraversenyen a résztvevõ 4-
10 fõs csapatok 4 különbözõ nehézségû és
hosszúságú útszakaszt teljesítenek. Az
útvonalakon kijelölt állomáshelyeken sport-
próbák várják a tekerõket, mint például:
Tahitótfalu/Bodor major: függõpálya,
tanyasi feladatok;
Leányfalu/termálfürdõ: medencés akadály-
pálya, egész napos termálfürdõ használat;
Pilisszentkereszt/Turistaház: lovagi torna,
erdészeti feladatok
Pilisszentlászló/ifjúsági tábor: íjászat
Budakalász/Omszki tó: ügyességi feladatok
Pomáz/Mûvelõdési ház: floorball
Csobánka/sportpálya: sportfeladatok,
akadályok
Szentendre/Vizes Nyolcas sportpálya -
kerékpáros akadálypálya 

Választható tekerõútvonalak
• Családi Tekerõ I. Czóbel-park –
Leányfalu/Termálfürdõ - Czóbel-park. Az
útvonal távolsága kb. 10 km
• Családi Tekerõ II. Czóbel-park –
Tahitótfalu/Bodor major - Leányfalu/ter-
málfürdõ - Czóbel-park. Az útvonal távol-
sága kb. 20-25 km
• Kalandos Tekerõ. Czóbel-park –
Budakalász – Pomáz – Csobánka –
Pilisszentkereszt – Pilisszentlászló/ifjúsági
tábor – Szentendre/Vizes Nyolcas -
Czóbel-park. Az útvonal távolsága kb. 35-
40 km
• Extra Kalandos Tekerõ. Czóbel-park
– Szentendre/Vizes Nyolcas - Budakalász
– Pomáz – Csobánka – Pilisszentkereszt –
Pilisszentlászló/ifjúsági tábor – Pap-rét –
Tahitótfalu/Bodor major – Czóbel-park. Az
útvonal távolsága kb. 70 km

Szentendre, Czóbel-park: Egész napos
programok díjmentesen: sportbemutatók,
gyerek- és sportprogramok, mászófal,
trambulin, csocsópálya, asztalitenisz, ját-
szósarok, kemencés finomságok, bor-,
pálinka-, sajtkóstoló és vásár

A kalandtúra útvonalát és a hegyikerék-
páros útszakaszt a Hegyimazsolák SE
kerékpáros csapata és a kerékpárok
szervizelését a szentendrei Balázs Kerék-
párbolt biztosítja a tekerõ résztvevõinek.

A nap végén értékes nyeremények,
Csepregi Trió Koncert és DJ
Dominique team DJ Tailor fergeteg
party vár minden kedves érdek-
lõdõt!

Helyszíni nevezés a Czóbel-parkban, a
rajtindulás helyszínén: gyerekeknek (13
éves korig) 1100 Ft, felnõtteknek 1700 Ft.

Információ: www.dunakanyar-pilis.hu 

III. PILISI TEKERÕ

Kerékpáros kalandorok Kánaánja
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és a Hegyimazsolák Szentendre SE szervezésében az
országban egyedülálló kerékpáros kalandtúra és sportfesztivál, a III. Pilisi Tekerõ szeptember 3-án, szombaton kerül ismét
megrendezésre.

Sószoba, sóhomokozó 
a Kis Kópé Kuckóban
Szentendre szívében

Gyermekeknek 7 éves korig 1 felnõtt kísérõvel 
600 Ft-os bevezetõ áron alkalmanként.

Továbbra is folyamatosan várjuk 
az ovis-bölcsis korú gyermekeinket 

a családi napközinkbe!

Szentendre, Dunaár u. 1. 
(a Dunakorzón, a révvel szemben)

06-70-777-0424

www.kiskopekucko.sokoldal.hu
www.derusgyermekek.com

Kérés a lakossághoz

Szentendre Város Önkormányzata, a
Szentendre Gyökerei Hagyomány-
õrzõ Baráti Társaság és a Szent-
endrei Ipartestület megrendezi
szeptember 24-én délután 15 órai
kezdettel a hagyományos Szüreti
Felvonulást.

Kérjük a város lakosságát és a
vendéglátó szervezeteket, hogy
amennyiben részt kívánnak venni,
vagy segíteni szeretnének, jelent-
kezzenek a 06-20-263-5001 vagy a
06-30-678-3695 telefonszámon. A
közremûködést elõre is köszönjük.
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– A szakorvosi rendelõintézetben
2009 folyamán összesen 195 295
vizit, 2010-ben 196 360 orvos-
beteg találkozás történt. Az ellá-
tottak 55%-a a környezõ, elsõsor-
ban a kistérségi településekrõl
érkezett. Az ilyen lakosságszám
már akár kórházi hátteret is szük-
ségessé tehetne, az egészségügy
fejlõdése azonban az utóbbi idõ-
ben világszerte a járóbeteg-ellá-
tás, illetve az egynapos ellátások
felé tolódik, részben a betegek
igénye, részben a költséghaté-
konyabb mûködés szükségessége
miatt – fogalmazott dr. Pázmány
Annamária igazgató-fõorvos, aki
a projektet elejétõl a végéig felü-
gyelte. – A 79 ezer fõs, egyre
emelkedõ kistérségi lakosság-
szám, amely a turistákkal és a
nyaralókkal együtt akár a száz-
ezret is elérheti, valamint az öt-
ven év körüli átlagéletkor külö-
nösen szükségessé és már jócskán
idõszerûvé tette a rendelések
fejlesztését.
Az 1,3 milliárd forint összkölt-
ségû beruházásnak mintegy 40-
45%-át egyedül Szentendre biz-
tosította, a nagyobbik részt, 691
millió forintot európai uniós for-
rásból finanszíroztak az Új
Széchenyi Terv keretében. A
2009. március 27-én aláírt támo-
gatási szerzõdést követõen külön-
bözõ kötelezõ feladatok (régészeti
feltárás, közbeszerzések lebo-
nyolítása  stb.) miatt sokáig nem
kezdõdött el a munka látványos
része, de maga az építkezés pél-
dás gyorsasággal zajlott le idén,
fõként a kivitelezõnek köszön-
hetõen. 

16 új szakrendelés

Mivel a szigorú finanszírozás
miatt óraszámbõvítésre nem nyílt
lehetõség, a pályázat keretében a
Szentendrei Szakorvosi Rendelõ-
intézetben szakmák közötti belsõ
átcsoportosítást hajtottak végre,
és 16 új szakmát indítottak be.
Emellett új óraszámstruktúrát
vezettek be a meglévõ keretek

között, mert pluszkapacitást csu-
pán az egynapos sebészetre és az
egynapos kórházra kaptak.
Az általános belgyógyászat óra-
számát heti 70 óráról heti 12
órára csökkentik, mert eközben
bevezetik a diabetológiai (heti 12
óra), az onkológiai (heti 6 óra) és
a gasztroenterológiai (heti 12 óra)
szakrendelést. Ez utóbbiban gyo-
mor- és vastagbéltükrözést is
végeznek. Az egészségházban
már 2006-ban kardiológiai szak-
rendelést létesítettek, amelynek
forgalma azóta is rohamosan
emelkedik. A rendelés jelenlegi
szûkös területét az új épületben
két helyiség váltja fel.
Új szolgáltatás lesz az egynapos
sebészet. Az ellátandó lakosság-
szám alapján négyágyas fektetõt
alakítanak ki. Itt sebészeti, trau-
matológiai, kézsebészeti, ortopé-
diai, urológiai, szemészeti és fül-
orr-gégészeti kismûtétek elvég-
zését tervezik. Beindul a nappali
kórház is, évi 1350 ápolási nap-
pal. A hat ágyon ambuláns, kú-
raszerû infúziós kezeléseket, esz-
közös beavatkozások utáni megfi-
gyelést, valamint egyéb, hosszabb
megfigyelést és kezelést igénylõ
ellátásokat tudnak megoldani.
A röntgen számítógépes rendszer-
ben mûködik majd, a felvételeket
elõhívás helyett elektronikusan
továbbítják a szükséges helyre. A
sebészet jelenleg 60 órás

általános szolgáltatást nyújt, a
jövõben viszont – okulva a
tényleges igényekbõl – 30 órás
általános és 30 órás baleseti
sebészet lesz. Az érsebészeti szak-
rendelést önálló szakrendeléssé
fejlesztik a növekvõ számú be-
tegek miatt, heti hat órában.
Mivel a kistérségben nincs önálló
gyermek- és ifjúságpszichiátriai
ellátás, belsõ átcsoportosítással
hat órában ilyet is létesítenek. Az
addiktológiai betegeket a Gálfi
Béla Nonprofit Kft. közelsége
miatt oda irányítják. Az audioló-
giai szakrendelést heti hat órában
önálló szakrendelésként mûköd-
tetik tovább. Az allergológiai
szakrendelés önállóságát a lakos-
sági morbiditási adatok indo-
kolják, ez szintén heti hat órában
áll majd a lakosság rendelkezésé-
re, itt lehetõség lesz az asztmás
gyermekek vizsgálatára is. Beve-
zetik az elektrofiziológiai diag-
nosztikát a neurológiai ellátás-
ban, az ehhez szükséges EEG
(agyi elektromos tevékenységet
vizsgáló) és EMG (az izommû-
ködést vizsgáló, idegvezetési se-
bességmérést végzõ) mûszerek
beszerzése folyamatban van.
Az ortopédia óraszámát 35-re
emelik, a rehabilitációs szakren-
delést pedig belsõ átcsoporto-
sítással heti hat órában indítják a
megnövekedett igények miatt. A
csontritkulás-vizsgálati eszköz

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által befogadott modell-
jének beszerzése saját erõbõl
történik, a szükséges heti hatórás
szakorvosi óraszámot biztosítják
hozzá. Beindul az önálló androló-
giai szakrendelés is, ezt a demog-
ráfiai adatok különösen indokolt-
tá teszik.
A képalkotó diagnosztikai eljárá-
sok korszerûsítésének egyik ta-
núbizonysága a digitális röntgen
és a digitális tüdõszûrõ-állomás
lesz, amely hatékonyabbá teszi a
szakrendelésen a munkavégzést,
így az óraszámot heti hat órával
lehetséges csökkenteni. Az ál-
talános ultrahangvizsgálatok ka-
pacitását heti 9 órával tudják
csökkenteni, mivel mind a nõgyó-
gyászatot, mind az urológiát saját
ultrahangkészülékkel szerelik fel.
A mammográfiás szakrendelést
magántõke bevonásával sikerült
létrehozni. Az óraszámot a Pest
Megyei Önkormányzat a Szent
Rókus Kórháztól már korábban
átadta a szakorvosi rendelõ szá-
mára, így a szakrendelés 2008.
november 1-jétõl OEP finanszí-
rozással heti 30 órában mûködik,
s ezután is így szolgálja a la-
kosságot.
A tüdõgyógyászat, a szûrés és a
gondozás új feltételek között, di-
gitális képalkotási eljárásokkal,
pontosabb és gyorsabb diagnó-
zisokkal, változatlan óraszámban
mûködik. A fogászati röntgen
óraszámából a nem megfelelõ
kihasználtság miatt hat órát cso-
portosítottak át az igen nagy for-
galmú bõrgyógyászati szakren-
delésre. Itt a késõbbiekben bõrgyó-
gyász-onkológus szakembert is
alkalmaznak majd. További négy
órát csoportosítanak át a panorá-
maröntgen beindításához (ez nagy
segítséget nyújt a szervezetben
megbúvó gócok kutatásához), így
a fogászati röntgen összesen heti
30 órában fog mûködni.
A reumatológiai szakrendelés
mûszert nem igénylõ tevékeny-
ségeit kihelyezték a kistérségbe,
ezért a rendelést heti 60 órára
emelték, mivel heti négy órában
mûködik kihelyezett szakrendelés
Pomázon. A szájsebészet új mû-
szerekkel, a város fogászati alap-
ellátásával együttesen elhelyezve,
a pályázat keretében digitális
panoráma röntgennel felszerelve
látja el a térség lakosságát. A la-
boratóriumot heti 30 órás orvosi
óraszámmal a továbbiakban is
alvállalkozó mûködteti.

Egészségben megújulva
LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN

Szentendre augusztus végén európai színvonalú egészségügyi központtal gazdagodott. A szak-
orvosi rendelõ ünnepélyes megnyitójára augusztus 29-én délelõtt került sor, elõzõ héten
pedig nyilvános tájékoztatót tartottak a szakemberek a rendelõben bevezetett és bevezetendõ
újításokról.

Belsõ tér a megújult szakorvosi rendelõben



Olcsóbb mûködtetés
Az új rendelõépület a régi 800
helyett immár 2000 négyzetmé-
tert foglal el, de a többletterület
várhatóan nem igényel többletki-
adásokat a mûködtetés során:
megújuló energiával költségha-
tékonyabban mûködtethetõ, a
modern épületgépészeti megoldá-
sok miatt a fûtés gazdaságosabb,
ráadásul a 11-es fõút menti régi
egészségház, mint telephely ké-
sõbb – a digitális mûszerek beér-
kezése után – megszûnik, s attól
kezdve sok pénzt spórol meg a
fenntartónak.  A bérleti szerzõ-
déssel mûködõ szolgáltatásokat
(pl. gyógyászati segédeszköz, op-
tika, stb.) a megváltozott infra-
strukturális feltételek miatt újra
kell pályáztatni, de ebben a folya-
matban természetesen elõnyt
élveznek a meglévõ bérlõk.

Parkolni szabad

Lakossági kérdésre a fórumon 
dr. Dietz Ferenc polgármester em-
lékeztetett rá, hogy a háziorvosi
rendelõk épülete az eredeti tervek
szerint a szakorvosi rendelõvel
együtt leköltözött volna a HÉV-
végállomáshoz. Amikor kiderült,
hogy a pályázati kiírások nem tet-
ték lehetõvé egy teljesen új épület
megépítését, a város lobbizni
kezdett, hogy a háziorvosi ren-
delõnek legalább a felújítása be-
kerülhessen a pályázati anyagba.
Mivel ez a törekvés végül ered-
ménytelen volt, a városvezetés a
meglévõ szakorvosi rendelõ fel-
újítása és bõvítése mellett dön-
tött, egyelõre eredeti állapotában
hagyva a szemközti épületegyüt-
test, ahol egyébként  8 felnõtt  há-
ziorvos végzi a szentendrei la-
kosság egészségügyi ellátását.
Szintén kérdésként merült fel a
parkolás ügye az új épületnél.
Mint megtudtuk, a rendelõ alatti
mélygarázsban 17 parkolóhelyet
építhettek a pályázati kiírásnak
megfelelõen. Ezek mellett ter-
mészetesen az udvari és utcai
parkolókat is lehet majd használ-
ni. – A matricával rendelkezõ
helyi autósok ingyen, a kistérség
többi településének lakói parkolój-
egy ellenében várakozhatnak a
területen, ám ha a kistérségi pol-
gármesterek hozzájárulnak az
épület mûködtetéséhez, újragon-
dolható a szabályozás – fogalma-
zott a polgármester.
Az intézmény igazgató fõorvosa

nagy örömét fejezte ki, amiért
több kiváló szakember ajánlotta
fel együttmûködését az új ren-
delésekben. Dr. Pázmány Anna-
mária kiemelte: a páciensek a
továbbiakban is jobbára a meg-
szokott arcokkal találkozhatnak a
rendeléseken, hiszen a változások
nagy része átcsoportosítással
történik majd. Az újonnan felvé-
telre kerülõ munkaerõ kiválasz-
tásánál azonban – merthogy a
létesítmény új munkalehetõsé-
geket is teremt – elõnyt élveznek
a helyi, illetve a kistérségben élõ
szakemberek. Az új órastruktúrát
az eredményes eszközbeszerzést
követõen vezetik be.  

Az állományszûkítés
réme
A szakorvosi rendelõrõl szóló lakos-
sági fórumon láthatóan egy másik
aktuális ügy, a Pest Megyei Könyv-
tárat fenyegetõ leépítési veszély
borzolta a résztvevõk idegeit. Kér-
déseikre dr. Dietz Ferenc polgár-
mester beszámolt a legújabb fejle-
ményekrõl. Mint megemlékezett
róla, 2003-ban a megye egyszer
már el akarta vinni Szentendrérõl a

Pest Megyei Könyvtárat. Akkor a
testület ezt nem engedte, lévén,
hogy „a város számára kiemelten
fontos a PMK sorsa, jövõje és itt
maradása” – fogalmazott.
Köztudott, hogy a megyék finan-
szírozását jelentõsen csökkentet-
ték az utóbbi években. Pest Megye
Önkormányzata különösen ki-
emelkedik a problémás régiók
közül, ezért az elmúlt években
többször kért segítséget a város-
tól. Elég a Bárczi Gusztáv Álta-
lános Iskola összevonási terveire
gondolni, amely helyett utóbb a
kistérségi társulás állta a fenn-
tartási költség felét. Mára a
befizetõkbõl csak Budakalász,
Szentendre, Tahitótfalu, Leány-
falu és Dunabogdány maradt
talpon, idõközben sajnos már
Pomáz is kiszállt. Szintén a me-
gye anyagi problémáiból eredt a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény körüli huzavona. Itt végül
ismét a város nyúlt a zsebébe,
miközben a közoktatásban álta-
lánosan csökkent a finanszírozási
volumen, 70%-ról mintegy 40-
45%-ra. A különbözetet rendre
Szentendre fedezi.

Nyílt levélben indítványozta Szent-
endre polgármestere (a levél la-
punk 10. oldalán olvasható), hogy
a megye vegye le augusztus 26-i
ülésének napirendjérõl a 14
könyvtári dolgozói álláshely le-
építésének ügyét, és elõbb egy
megyei és városi szakemberekbõl
álló vegyes munkacsoport tárgyal-
ja meg, milyen lehetõségek vannak
a továbbmûködtetésre. A megyei
fõjegyzõ ígéretet tett a levél felol-
vasására a közgyûlésben. Emellett
Biczák Péter könyvtárigazgatóval
az ezt megelõzõ héten is folytak
egyeztetések. Benkovits György
megyei képviselõként a lehetõ
legszélesebb nyilvánosság elérését
szorgalmazta, mert „ha a megye
leépíti a könyvtárat, egyúttal elle-
hetetleníti Szentendre kulturális
életét”. Nádor Ildikó, a könyvtár
igazgató-helyettese úgy fogalma-
zott, fontosak a megmaradás érde-
kében tett szimbolikus gesztusok,
de a több mint 7500 beiratkozott
olvasó érdekében az igazi hangsú-
lyt arra kell fektetni, hogy a kitûnõ
kollégák által megtervezett állo-
mánygyarapítás folyamatos le-
hessen. (Kapcsolódó írásaink a
10-11. oldalon) - BT -
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ENERGETIKAI
TANÚSÍTÁS

2012. január elsejétõl már nem csak
az újépítésû ingatlanokhoz, hanem

minden értékesítésre kerülõ és
tartósan bérbe adott ingatlanra

kötelezõ az energetikai tanúsítás.
Energetikai tanúsítás, pályázati ener-

getikai számítás elkészítését 
vállalom:

Kátai Andrea 30/9111270
Kátai Consulting Kft

Nysz.: 13-0323-04
AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL 

szeptember 12., 19., 26-i indulással

• gyors, hatékony nyelvoktatás 
• kiscsoportos, beszéd centrikus 

tanfolyamok 
• gyermektanfolyamok, felzárkóztató órák

• általános és szakmai fordítás

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)

Telefon:06-26-/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com
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Lapunk augusztus 19-i szá-
mában megjelent Mentsük
meg a Pest Megyei Könyv-

tárat! címû cikkre sokan reagál-
tak. Egy biztos: nagyszabású civil
és olvasói összefogás vette kezde-
tét, mindenki arról beszélt a
városban, mit is lehetne tenni a
könyvtárért. Közeledett a megyei
közgyûlés idõpontja és a várható
elõterjesztés szavazásra, döntésre
bocsátása: miszerint, ha a város
nem teremti meg a Pest Megyei
Könyvtár mûködéséhez szükséges
forrást, nagy mértékû létszám-
leépítésre, korlátozott nyitvatar-
tási idõre lehet számítani. Kapóra
jött az elõtte való napra meghir-
detett szentendrei lakossági fó-
rum, melynek témája ugyan a
SZEI volt, ám a megjelentek több-
sége nem(csak) erre volt kíváncsi. 
A lakossági fórumon közel 50 fõ
vett részt, többségükben a könyv-
tár dolgozói, civilek és olvasók. A
SZEI-rõl szóló beszámolót köve-
tõen a megjelentek kérték a pol-
gármester urat, hogy vegye napi-
rendre a PMK ügyét. Polgármester
úr rendkívül nyitott volt, nem tért
ki a válaszadás elõl, hangsúlyoz-
ta, hogy Pest Megyei Könyvtár a
város egyik kiemelkedõ kulturális
intézménye, fontos kulturális ta-
lálkozóhely. Kiemelte, hogy amit
Biczák Péter igazgató úr és kol-
légái végeznek, az rendkívüli
módon kimagasló munka. Áttek-
intést adott a megyei fenntartású
intézmények érdekében tett ko-
rábbi lépésekrõl: a város anyagi
támogatásával maradhatott meg
többek között a Bárczi Iskola, a
Vujicsics Zeneiskola vagy a Ne-
velési Tanácsadó. Idõközben a

megye egyre több megyei intéz-
mény mûködtetéséhez kérte a
város anyagi segítségét, a PMK
mûködéséhez pedig évi 37 milliót
kért. Ekkora összeg kifizetése tel-
jességgel lehetetlennek tûnt. A
lakossági fórumon polgármester
úr felolvasta a dr. Szûcs Lajos-
nak, a megyei közgyûlés elnö-
kének írt levelét.
A fórumon sok ötlet, javaslat is
felmerült a résztvevõk részérõl,
hogyan lehetne a városi könyvtári
szolgáltatást javítani, de a lényeg,
hogy ezek nem a mûködésre
fordítható anyagi támogatások. 

Ambrus András, a megyeháza
sajtófõnöke kérésünkre tájékozta-
tott bennünket az augusztus 26-i
közgyûlésen történtekrõl. Utalt az
elõzményekre, miszerint hóna-
pokkal ezelõtt a megye – szorult
anyagi helyzete miatt – jelezte
Szentendre Város Önkormányzata
felé, hogy csak úgy menthetõ meg
a Pest Megyei Könyvtár, ha a
város átvállalja az évi 147 milliós
költségvetés negyedét, azaz 37
millió forintot. Szentendre akkor
azt válaszolta, hogy erre nincs
forrása. A megye akkor úgy dön-
tött, hogy ha a város ezt nem
tudja kifizetni, úgy takarít meg
költségeket, hogy a 32 dolgozóból
14-et elbocsátanak. Ez állt abban
az elõterjesztésben, melyrõl
augusztus 26-án döntöttek volna
a képviselõk. Elõtte való este dr.
Dietz Ferenc polgármester úr a
lakossági fórumon elhangzottak
alapján levelet küldött dr. Szûcs
Lajos elnök úrnak, melyben kérte,
hogy vegyék le napirendrõl a
könyvtárral foglalkozó elõter-

jesztést, egyben felajánlotta, hogy
folytassanak újabb tárgyalásokat.
Bár a napirendi pontot levenni
nem lehetett (?), elnök úr – figye-
lembe vette a levelet – kiegészí-
tette a napirendi pontot. Az ered-
mény: egy határozati javaslat
megszületése, melyben Pest Me-
gye Önkormányzatának Közgyû-
lése tudomásul veszi, hogy
Szentendre Város Önkormányzata
tárgyalásokat kíván folytatni a
megyével a Pest Megyei Könyvtár
további mûködtetése érdekében.
Amennyiben a város 2011. szep-
tember 30-ig nem vállalja a PMK
2011. évi közös mûködtetését és
az ehhez szükséges 9 250.000 Ft
mûködési költség kifizetését, úgy
a Közgyûlés 14 fõs létszámcsök-
kenést hajt végre. Mindezen tár-
gyalások függvényében elnök
úrnak újabb elõterjesztést kell
készítenie október 31-ig.
Ambrus András szerint a lényeg,
hogy ne kelljen létszámot csök-
kenteni, és hogy Szentendre Vá-
ros Önkormányzata biztosítsa a
mûködéshez a forrást.

Milyen a hangulat, mi a helyzet
most a Pest Megyei Könyvtárban?
– kérdeztük Biczák Péter intéz-
ményvezetõtõl. – A nyári szünet

utáni elsõ napon összehívtam a
könyvtárban egy értekezletet,
hiszen érthetõ, hogy a dolgozóink
nagyon el voltak keseredve. Biz-
tattam õket, hogy higgyenek a
civil szféra erejében, az olvasók-
ban, mindazokban, akik az elmúlt
hetekben kiálltak mellettünk és
rengeteg erõt adtak nekünk. Na-
gyon örülök, hogy a város részé-
rõl a polgármester úr, a megye
részérõl az elnök úr, a képviselõk
is nyitottak voltak a helyzetünket
illetõen, és további tárgyalásokat
folytatnak a könyvtár zavartalan
mûködése érdekében. Remény-
kedünk, hogy az egyeztetések
során kedvezõ döntés születik.

Ami jó hír: egyelõre nem lesz lét-
számleépítés, és minden mehet
tovább úgy, ahogy eddig. Szintén
bizakodásra ad okot, hogy
lesznek újabb tárgyalások és
egyeztetések a megye és a város
között. Kérdés, hogy a város ki
tudja-e fizetni a kért összeget. És
kérdés, hogy a készülõ, új önkor-
mányzati törvény mennyire
befolyásolja majd a megyei fenn-
tartású intézmények további
sorsát.

DUBNICZKI

További tárgyalások: lesz létszámleépítés?

Õrizzük meg együtt kultúránkat
és valódi értékeinket!
A könyvtár Szentendre város és a kistérségi települések számára
magas színvonalú információ- és dokumentum-ellátást nyújt, a
szolgáltatásait igénybevevõk száma folyamatosan gyarapodik,
Biczák Péter vezetésével pedig magas szakmai színvonalon pél-
daértékû szervezettséggel a nehéz körülmények ellenére is magas
közmûvelõdési és kulturális színvonalat biztosítva látja el fela-
datát. Ezen okok miatt elengedhetetlen a könyvtár további
mûködésének változatlan színvonalon történõ biztosítása, így a
múlt hét csütörtökön megszervezett lakossági fórumon a
következõ kezdeményezések születtek:

1. Polgármesteri javaslatra a Szentendrei Önkormányzat levélben
kereste meg a kistérségi polgármestereket, hogy önkormányzati
támogatással segítsék a bajba jutott Pest Megyei Könyvtárat,
amely nekik is sok szolgáltatást nyújt (pl. mozgókönyvtár rend-
szerének kiépítése), valamint kérte õket, hogy a lenti civil támo-
gatási formákat ismertessék a helyi lakókkal.
2. Polgármesteri javaslatra alakult meg az „Én könyvem a Mi
könyvünk” akció, amelynek keretében bárkinek, aki a könyvtár
változatlan színvonalon történõ további fennmaradását támo-
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Az alábbiakban közöljük dr. Dietz
Ferenc polgármester levelét, me-
lyet a Pest Megyei Könyvtár fenn-
maradása érdekében írt dr. Szûcs
Lajosnak, Pest Megye Közgyûlése
elnökének.

Tisztelt Elnök Úr!
Szomorúan értesültem a részemre,
mint kistérségi elnök részére meg-
küldött közgyûlési anyagból, hogy
Pest Megye Közgyûlése a Szentend-
rén található Pest Megyei Könyvtár
(továbbiakban: PMK) mûködésének
racionalizálása során 14 fõs dolgo-
zói létszámleépítésrõl kíván dönte-
ni a 2011. augusztus 26-án megtar-
tandó ülésén.
Ez a döntés rendkívül hátrányosan
érintené a város közmûvelõdési
feladatellátásának színvonalát,

ezért tisztelettel kérem Elnök Urat,
hogy a Közgyûlés 2011. augusztus
26-i ülésének napirendjérõl ennek a
kérdésnek a tárgyalását vegyék le
és kezdõdjön újra önkormányza-
taink között ennek a kérdésnek az
újratárgyalása, hogy mindkét fél
számára elfogadható megoldást
találjunk, figyelemmel arra, hogy
egy méltán nagyhírû, magas szak-
mai színvonalon mûködõ intéz-
mény sorsát és jövõjét alapvetõen
meghatározó kérdéskörrõl van szó.
A Pest Megyei Könyvtár és a befo-
gadására szolgáló létesítmény a
város és a megye életében kiemelt
szerepet tölt be, Biczák Péter veze-
tésével magas szakmai színvonalon
példaértékû szervezettséggel a ne-
héz körülmények ellenére is magas
közmûvelõdési és kulturális szín-

vonalat biztosítva látja el feladatát,
melyet Elnök úr is több ízben sze-
mélyesen tapasztalt, többek között
amikor a Nyugdíjasok Napján kö-
zösen vehettünk részt.
Ön elõtt is ismert és a megyei köz-
gyûlés számára is köztudott, hogy
számomra, Szentendre városa,
annak Képviselõ-testülete számára
kiemelten fontosak a városban
magas színvonalon mûködõ megyei
intézmények. Városunk részérõl
nemcsak személyes aggódás és
erkölcsi támogatás, hiszen az itt
mûködõ több intézmény tekin-
tetében sikerült már közös pénz-
ügyi konstrukcióban megállapod-
nunk, amely a fenntartó megyei
önkormányzat és az intézményeket
területileg befogadó Szentendre
számára is elfogadható volt, biz-
tosítva ezzel az intézmények továb-
bi mûködését. Ilyen intézmény a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola,  Chá-
zár András Többcélú Közoktatási
Intézmény Vác szentendrei tagin-
tézménye (volt Bárczi Gusztáv Álta-
lános Iskola), Nevelési Tanácsadó. 
A fentiekre tekintettel kezdemé-
nyezem a tárgyalások újrafelvételét
a két önkormányzat között és
kiemelten fontosnak tartom együtt-
mûködésünket, a haladéktalan tár-
gyalások megkezdését a Szentendre
Város lakossága számára is rendkí-
vül fontos kérdésben. 
Kérem Elnök Urat, hogy kezdemé-
nyezze a Közgyûlésnél egy olyan
szakemberekbõl és döntésre jogosul-
takból álló ad hoc munkacsoport
felállítását, amely Szentendre Város
Képviselõ-testülete által felállított
hasonló összetételû munkacsoport-
tal áttekintené az önkormányzatunk
által jelenleg is támogatott megyei
intézményeket és feladatokat, hoz-
zákapcsolva a PMK jövõjének kér-
dését is.
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelettel kérem, hogy a 2011.
augusztus 26-i ülés napirendjérõl a

PMK sorsáról szóló napirend tár-
gyalását vegyék le, és haladékta-
lanul jelöljenek ki egy legfeljebb 4-5
fõbõl álló munkacsoportot, mely a
képviselõ-testületünk által felállí-
tandó munkacsoporttal mielõbb
megkezdheti az egyeztetéseket, bíz-
va abban, hogy a két önkormányzat
korábbi együttmûködõ  hozzáállása
ebben az összetett kérdésben is
eredményezhet olyan mindkét fél
számára elfogadható és vállalható
megállapodást, mely biztosíthatja a
Szentendre Város területén mûködõ
és önkormányzatunk által támoga-
tott intézmények, valamint a PMK
további magas szintû mûködését.
Szentendre, 2011. augusztus 25.

DR. DIETZ FERENC
polgármester

A Pest Megyei Közgyûlés október
26-án tárgyalt a könyvtár további
sorsáról, melyen az alábbi elõter-
jesztést fogadták el a képviselõk.

Pest Megye Önkormányzatának
Közgyûlése
1. tudomásul veszi, hogy Szent-
endre Város Önkormányzata tár-
gyalásokat kíván folytatnia  Pest
Megyei Könyvtár továbbmûköd-
tetése tárgyában;
2. úgy dönt, hogy amennyiben
Szentendre Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete 2011. szep-
tember 30-ig nem vállalja a Pest
Megyei Könyvtár 2011. évi közös
mûködtetését és az ehhez szük-
séges 9 250 00 Ft mûködési költség
átvállalását, úgy a Közgyûlés 14 fõs
csoportos létszámcsökkentést hajt
végre;
3. felkéri elnökét, hogy a tárgyalá-
sok függvényében 2011. október
31-ig készítsen elõterjesztést.
Határidõ:
1. pont esetében azonnal
2. pont esetében: szeptember 30.
3. pont esetében: október 31. 

gatandónak ítéli, lehetõsége van arra, hogy a könyvtár hon-
lapján közzétett listából egy vagy több könyvet megvásároljon és
azt az intézménynek adományozza, ezzel is bõvítve a könyvtári
gyûjteményt. 
3. Tóth Zsuzsanna szentendrei vállalkozó 5 000 Ft-ot ajánlott fel
a Szentendrei Könyvtárkultúráért Alapítvány számára, amely
kezdeményezés kapcsán dr. Dietz Ferenc polgármester levélben
kereste meg a Kistérségi Ipartestületet, hogy a többi vállalkozót
is bevonja az akcióba. Az alapítvány számlaszáma: 11742087-
20080657.
4. Smetana Ágnes mûvésznõ javaslatára jött létre a „Fogadj
örökbe egy könyvet” program, amellyel arra szeretnénk lehe-
tõséget adni a könyvbarát szentendrei és kistérségi lakosoknak,
hogy egy könyv legalább 1000 Ft ellenében történõ örökbefo-
gadásával járuljanak hozzá a Szentendrén és a vonzáskörze-
tében élõ emberek olvasási és információs igényeinek mind telje-
sebb körû kielégítéséhez és a könyvkultúra magas szintû
fejlesztéséhez.
5. Ezen kívül minden fórumon buzdítjuk a kistérségi lakosokat,
valamint a tagokat arra, hogy ismerõseik, rokonaik körében ter-
jesszék a könyvtárba való beiratkozás lehetõségét. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felhívás a Pest Megyei Könyvtár megmentésére
• A Pest Megyei Könyvtár az elmúlt évtizedek alatt felbecsülhetetlen
értékû tudást és ismereteket hordozó dokumentumokat gyûjtött össze.
• A társadalom-  valamint a természettudományok és mûvészetek min-
den ágát felölelõ könyv- és folyóirat-gyûjteményébõl bárki, akár egyete-
mi szintû mûveltségre tehet szert. 
• A szépirodalom iránt érdeklõdõk szinte teljes körûen hozzáférhetnek  a
magyar és a világirodalom legjelesebb alkotásaihoz.
• Fonotékájából széles választékú komoly és könnyûzenei anyag, video
és DVD-filmek kölcsönözhetõk. 
• Helytörténeti gyûjteménye nélkülözhetetlen forrása városunk törté-
netének.
• Gyermekkönyvtári részlege a legnagyobb gyûjtemény Pest megyében.
• Aki a könyvtárba belép, találkozhat akár Einsteinnel, Tolsztojjal,

Móricz Zsigmonddal, meghallgathatja Bartók vagy Erkel Ferenc
muzsikáját.
Szentendre elemi érdeke, hogy a Pest Megyei Könyvtár a városban
maradjon, hogy felnõtt és gyermek lakossága közvetlenül hozzájuthas-
son azokhoz az ismeretekhez, amiket a könyvtár gyûjteményei hordoz-
nak. A könyvtár fenntartója, Pest Megye Önkormányzat kritikus anyagi
helyzete miatt a város hozzájárulását kéri a könyvtár mûködtetéséhez.
Erre azért van szükség, mert a könyvtár akkora kulturális „üzem”, hogy
csak jelenlegi formájában, nyitva tartási idejében és személyzetével tudja
ellátni semmi mással nem pótolható feladatát.
Kérjük Szentendre város vezetõit, találják meg a segítség módját!

Szentendre, 2011. augusztus 25.
MÁTÉ GYÖRGY

Pro Urbe Szentendre-díjas polgár, a Pest Megyei Könyvtár 
Szabó Ervin-díjas ny. fõmunkatársa
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Szent István király ünnepén
Augusztus 20-án délután a Városháza díszterme adott otthont nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett városi ünnep-
ségnek,mely dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõjével kezdõdött. Gyürk András Európai Parlamenti képviselõ beszéde
után Blanckensteint György katolikus plébános, dr. P. Tóth Béla református lelkész, Antal László baptista presbiter és
Rafael szerb ortodox szerzetes áldotta meg az új kenyeret. A Vagantes Együttes régizenei koncertje után adták át a
Szentendre Város Díszpolgára, illetve a Pro Urbe-díjakat. 

2011-ben a képviselõ-testület döntése alapján díszpolgári címet kapott Lehoczky János iparmûvész. A Pro Urbe-díjakat 
dr. Kiss László családorvos, Páljános Ervin szobrászmûvész és Szuromi Imre építész vehette át. (A Pro Urbe-díjasokat
bemutató összeállításunkat a következõ számunkban közöljük.)
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„Zenés mesék – mesés zenék gye-
rekeknek, felnõtteknek” címmel
matinésorozat indul õsztõl a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában.
A hat, ismertetõvel egybekötött,
szórakoztató elõadásban az ope-
raélet kiválóságai és a zeneiskola
tanárai hozzák közel a gyerme-
kekhez az operairodalom kifeje-
zetten számukra írt gyöngysze-
meit. Fontosnak tartjuk a fiatal-
ság kulturális nevelését színvo-
nalas, könnyen érthetõ mûso-
rokkal. 

A sorozat ötlete iskolánk kiváló
tanárától, Rozsosné Frank Kata-
lintól származik, aki operaénekes
férje, Rozsos István lelkes támo-
gatásával már tavasszal meg-
kezdte az elõkészületeket. Nagy
megtiszteltetés, hogy olyan híres-
ségeket sikerült megnyerni, mint
Molnár András és Kováts Kolos
Kossuth-díjas operaénekesek, Ro-
zsos István operaénekes, kiváló
mûvész, Vághelyi Gábor és Amb-
rus Ákos operaénekesek, Kará-
csonyi Linda énekmûvész, vala-
mint Holló Mariann zongora-
mûvész, a zeneakadémia kor-
repetitora.

Az elõadások a zeneiskola Oltai-
termében lesznek, a következõ
idõpontokban:

Október 15.
Mozart: A varázsfuvola

November 19.
Kacsóh Pongrác: János Vitéz

December 10.
Csajkovszkij: A diótörõ

Február 11.
Saint-Saens: Az állatok farsangja

Március 3.
Kodály Zoltán: Háry János

Május 5.
Humperdinck: Jancsi és Juliska
(a 2. félévre a változtatás jogát
fenntartjuk)

Az elõadásokat 5–99 éves korig
mindenkinek ajánljuk. A soro-
zatra bérletet a zeneiskola
irodájában vásárolhatnak
szeptember 1-jétõl. 

Csoportok, iskolai osztályok
részére – elõzetes bejelentkezés
alapján – kedvezményt biztosí-
tunk.

Belépõjegy egy alkalomra: 
1500 Ft
Bérlet 3 alkalomra (1 félév):
3000 Ft
Családi bérlet 3 alkalomra 
(2 felnõtt + gyerekek): 8000 Ft

Operamesék Szentendrén HIRDETMÉNY

A Fõvárosi Önkormányzat
Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház és Gyógyfürdõ (2026
Visegrád, Gizella-telep) bérbe adja a
kórház fõépületében lévõ 14 m2

alapterületû (víz, villany, fûtés, klíma)
helyiségét hideg és melegkonyhai
termékek árusítására szolgáló
büfé üzemeltetésre, max. 3 év idõ-
tartamra 2011. október 15-tõl.

A pályázat beadási határideje: 
szeptember 20. 12 óra

A pályázat leadásának helye: a szak-
kórház gazdasági igazgatói titkársága

A pályázat elbírálásának határide-
je: szeptember 30.

A bérleti díj a rezsiköltséget magában
foglalja.

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb
összegû bérleti díjat ajánlja
Pályázó feladata: üzemeltetéssel 
kapcsolatos engedélyek megszerzése, 
a helyiség technikai berendezése
Elõnyt jelent: hasonló jellegû
üzemeltetésben szerzett gyakorlat

Feltételezett vásárlói kör: 230 fõ fekvõ
beteg, beteglátogatók, járó betegek
illetve 190 fõs dolgozói létszám

További információ kérhetõ 
a szakkórház gazdálkodójától 
a 06-30-619-743 számon.
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Tanulóéveitõl kezdve figyel-
tem pályája alakulását. A
mesterség alapjait Bieber

Károlynál tanulta (1961-tõl '62-
ig). Ezután lépésrõl lépésre ön-
mûveléssel, kemény munkával,
szorgalommal sajátította el ezt az
õsi, férfias mesterséget.
1965-ben már mûhelyt alapított,
keze alól egyre érettebb, tisztán
megfogalmazott munkák kerültek
ki. Stílust teremtett. Egyéni, mar-
káns hangvételével, emblema-
tikus tömörségével csakhamar
kitûnt a mûfaj hazai mûvelõi
közül.
A régi mûemléképületekhez kap-
csolódó munkák alaposan felad-
ták neki is a leckét. Nem volt 
könnyû feladat ezekhez az épüle-
tekhez illeszkedõ mai formanyel-
vet megtalálni. Stílusérzékeny-
sége, intellektusa tette alkal-
massá e monumentális feladatok
megoldására. Egymás után szü-
lettek a szép arányú, nemes egy-
szerûséggel elõadott munkái.
Nem tévedt soha archaizálásba,
esztétizálásba. Mûveinél a vas
szigorú törvényeit mindig tisz-
teletben tartotta.
Felsorolni is nehéz több évtizedes
munkásságát; cégérek, csillárok,
kandeláberek és kapuk hosszú
sorát, az építészethez kapcsolódó
monumentális mûveit. (Például
Hilton Szálló térrácsa és kapuja, a
veszprémi temetõkapu, Külkeres-
kedelmi Bank kapuja és terelõkor-
látjai, Dunai Vasmû bejárata,
Párizsi Magyar Intézet kapuja,
Gresham palota kapuinak re-
konstrukciói, Müncheni Zsina-
góga kapuja.) 
A vele munkakapcsolatban álló

építészektõl mûveirõl csak felsõ-
fokon hallottam szólni. Munkái-
val nemcsak itthon, hanem kül-
földön is nagy megbecsülést
szerzett. Több évtizedes gazdag
életmûve már régóta kiérdemelte
a „Szentendre Város Díszpolgára”
kitüntetõ címet. Tehetségénél
csak szerénysége nagyobb. A
szentendrei mûvésztársadalom is
büszke kiváló kortársára.

Munkájához erõt és egészséget
kíván

BALOGH LÁSZLÓ
festõmûvész

Szentendre, 2011. augusztus 20.

Új hangot hozott a kovácsolás 
õsi mesterségébe

Szentendre Város Díszpolgára 2011:
Lehoczky János iparmûvész

A képeken balra fenn: a szentendrei
postahivatal térelválasztó rácsának rész-
lete, mellette: patikacégér a Kanonok
utcában. Jobbra fenn: egyszárnyú kapu 
a budapesti Hilton-udvarban. Bal oldalt:
restaurált vasmunkák az Ybl-palotában.



VÁROS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 2.14

Ötleteket várunk a zöld felületek megújításához!
Tisztelt Szentendrei Lakók! Július folyamán közzétettük a Zöld felületek megújítására vonatkozó koncepciónkat, ám sajná-
latos módon egyelõre kevés visszajelzés érkezett a lakosoktól az anyagra vonatkozó észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolat-
ban. Célunk, hogy közterületeink ápolása, hasznosítása során figyelembe vegyük a szentendreiek igényeit, ezért kérünk min-
den helyi lakost, hogy véleményét, további ötletét szeptember 30-ig küldje el a foepitesz@ph.szentendre.hu email címre

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE JELENLEGI HASZNÁLAT ÉRKEZETT ÖTLETEK, VÉLEMÉNYEK JAVASLAT

Posta elõtti tér
(Rózsakerti parkoló környéki zöldfelületet
is magába foglalóan)

Kálvária

Czóbel park

Kerényi park

Pap-sziget

Hajóállomás

1995-ben döntött a Képviselõ-testület a Posta
elõtti téren szobrok felállításáról (137/1995.
(VI.20.) Kt. sz.hat.), majd 1995-ben egy és 1996-
ban három szobor elhelyezésérõl. 
A 95/1996. (VI.18,) Kt-sz. határozatában már
szoborkiállításnak nevezve a szoborparkot, a
szoborkiállítás bezárásának tervezett idõpontját
1998. december 31-ével jelölte meg. A
112/1999. (X.26.) OKISB határozat döntött a
Szoborpark fennmaradási határidejének
meghosszabbításáról, mindaddig, amíg a terület
hasznosítására nem kerül sor. 
A téren található szobrok:
• efZámbó István: „A végtelen érintése”
• Aknay János: „Angyal”
• Deim Pál: „Függõ baba”
• Felugossy László: „Vidám totem”
• Bukta Imre és Elekes Károly: „Szent
Sebestyén”
• Matyófalvi Gábor: „Konstelláció”
A szobrok karbantartása a mûvészek feladata,
több szobor erõsen megrongált állapotban, a
parkban virágágyás és néhány pad található

A téren található szobrok:
• Csíkszentmihályi Róbert I. világháborús emlék-
mûve
• Páljános Ervin Millenniumi emlékmû
• Trianon emlékhely, készítõje: Pap Lajos
A parkot rendszeresen használják gyerekcsopor-
tok (iskolai, óvodai), valamint fiatalok kedvelt
sportolási (futball) helye

• városi és kistérségi rendezvények helyszíne
• fiatalok használják sportolás céljára
• Czóbel Béla szobor
• testvérvárosaink fái
• kapcsolat a Kerényi Parkkal és a kávézóval

• az Ábrányi villa alatti rész a rendszerváltás
elõtt felszabadulási (és május 9-i ) ünnepségek
helyszíne (ennek épített eleme rendkívül lerom-
lott állapotban), itt áll Csikszentmihályi Róbert
„Béke” emlékmûve
• Kerényi Jenõ múzeumépülete (késõbb Rodin
Galéria és Kávézó) és Kerényi szoborpark, benne
egyéb szoborelemek
• az épület ingatlancsere folytán az önkor-
mányzat tulajdona, Rodin bérleti szerzõdés
megszûnt, új bérlõ van
• felsõ részen az Ábrányi villa mellett játszótér
(létesítése 2005-ben)

• strand városi tulajdon
• magántulajdonú kemping
• kutyasétáltatás, kutyás találkozó, kutyakiállítás
helyszíne
• horgászat 
• árvízveszélyes terület

• lepusztult környezet 
• az új termálkút helyszíne
• Mahart Passnave  hajóállomás jelenleg
használaton kívül, a kikötõ sem üzemel
• a Czóbel sétány hídja beszakadt
• árvízveszélyes terület

• a lakosság egy része ellenzi a mai funkciót,
nem szereti a szobrokat, míg másik része
fontosnak tartja megtartásukat,
• 2004-ben hallgatói tervpályázatot írt ki az
önkormányzat, melynek eredménye, javaslata:
közparki kialakítás néhány szoborral. 
• felmerült a többi szobor áthelyezése új
helyszínekre, (Rodin, Ford környéke…)
• már jelképpé vált  szobrok  megtartása javasolt
• festõállvány elhelyezése
• Deim-szobor helyére Turul-szobor elhelyezése 
• Zöld fal a 11-es felõl
• fogadótér a HÉV-vel, busszal érkezõknek
• háromszintes fövény kialakítása a 11-es út mellett
• járdát parkolóvá alakítani, gyalogos forgalmat a
parkon keresztül vezetni
• áthelyezni a jelenlegi szobrokat, mozgatásukkal
ideiglenes kiállítást csinálni,
• telefonfülkét megszüntetni
• szökõkút létesítése

• javaslat a fák intenzív nyírására, mert jelenlegi
állapotukban a városra nyíló páratlan kilátást
eltakarják (lásd régi képeslapok)
• a meglévõ szobrokhoz/emlékmûvekhez kap-
csolódóan felmerült Szentendre történetét meg-
formáló szobrok elhelyezése, szoborpark
kialakítás, pl. Ivan Dan ünnephez, stb.
• javasolt rendezvényhelyszín
• a Szerb kálvária kõtisztítására felajánlás
érkezett, melyhez a KÖH csak részletes restau-
rátori szakvélemény alapján járulna hozzá
• a Katolikus Kálvária is felújításra szorulna
• ivókút kialakítása
• történeti szoborpark
• sok zöld felülettel, kevés mesterséges résszel
• trafóház bontása, vagy eltakarása
• fák közé elférõ, kis méretû szobrok

• Czóbel Béla szobra azért került ide, mert itt
állt háza. A szobor karbantartását, az azt
körülölelõ bokor nyírását rendszeres bírálat éri
• felmerült a szobor áthelyezésének javaslata 
• halastó, a meglévõ forrásra alapozva
• rendezvények helyszíne, közpark
• Czóbel, Kerényipark egybekapcsolva

• az épület (Kerényi Múzeum - Rodin Galéria)
hasznosítására kiírandó pályázattal kössük össze
a park hasznosítását 
• 2008-ban Vadász György által tervezett/meg-
valósítani felajánlott Kápolna
• felmerült egy japánkert létesítése
• a játszótér kerüljön lejjebb, jobban átlátható
helyre
• szökõkút elhelyezése

• szálloda és konferenciaközpont – strandfürdõ
hasznosítás a sziget közpark jellegének meg-
tartásával
• Pap-szigeti Duna-ág revitalizáció
• japán kert lehetséges helyszíne
• gyalogoshíd  belváros felé
• futókör, kerékpárút
• kalandpark, ne sértse a védett környezetet
• pihenõpark

•  a hajóállomás épületének használatára önkor-
mányzati egyeztetés a Mahart Passnave-val
• szentendre vízisport egyesületeivel
együttmûködés keresése, tárgyalások az épület
használatára, üzemeltetésére
• sportpálya kialakítása pl. strandröplabda
• a volt cserkészház helyén csónakház létesítése
• pihenõpark nyugdíjasok, kismamák részére

Közparki funkció megtartása néhány,
mára már jelképpé vált szoborral

Deim-szobor helyére Turul szobor elhelyezése
(a Deim-szobor a Posta elé kerüljön át)

Szentendre Történeti Szoborpark
kialakítására pályázat hirdetése (kon-
cepció, elhelyezés, mûalkotások pályáz-
tatása)

megtartani rendezvényhelyszínnek

közparki funkció megõrzése, 

az épülethasznosítási pályázatába
beépíteni a park üzemeltetését

szálloda és konferenciaközpont –
strandfürdõ hasznosítás a sziget köz-
park jellegének megtartásával

jelenlegi sportfunkcióhoz kapcsolódó
közös hasznosítás pályáztatása,

színpad elhelyezése

kalandpark kialakítása

ártéri erdõn keresztül zöld sétaút 
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Mészáros Dezsõ szoborpark

Parktábor

Tegez u. alja

Szamárhegy

Bükkös patak

Dunapart zöld folyosó

Vasvári Pál utcai park

Kis-forrás

Szarvashegyi buszforduló

Sztaravoda forrás

EGYEBEK:

Sztelin patak

Bányatavak

Vasúti villasor tó

Saskövi barlang környéke

Három „fogadóhely” felújítása

Dunapart

• szoborpark a 11-es fõút mellett

• kihasználatlan zöldfelület
• a rendszerváltás elõtt jól mûködõ ifjúsági
(olvasó) tábor az Izbégi Iskolához kapcsolódóan
• a fa épületek elbontásra kerültek, beton
alapzatok helyenként még megvannak
• nyomokban fellelhetó régi csatorna, mely az
izbégi volt Kocsigyárhoz vezetett
• hétvégi piknik, patakparti sétálok kedvelt helye
• mederátjáró a 2010 patakárvízkor megrongáló-
dott
• korábban is patakmeder-gát, melynek
terepalakulata ma is megvan
• a szemközti (Frangepán utca oldali) ingatlan is
az önkormányzat tulajdona 2006 évi ingatlan-
csere révén
• Bükkösparti tanösvény

• elvadult patakmeder a Skanzen területébõl
kilépõ Sztaravoda pataknál 
• Dragon Pál kezdeményezésére lakossági
összefogással zöldfelülettakarítás, rendezés
2008-ban
•  a patakmente magántulajdon, közelében az
Egres úti fejlesztési területhez tartozó önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan

MûvészetMalom feletti jelenleg használaton
kívül, elhanyagolt állapotban lévõ önk. ingatlan

Közút része, földhivatali nyilvántartás szerint

Sóderbányászat

Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok bérbe
adottak

Teátrum
Paprikabíró parkoló
HÉV-állomás

kialakítva (padok, szalonnasütõ hely, kártya és
sakkasztal)
• a közelben vízisport egyesületek csónakházai 
• az északi vízbázis védõterületi lehatárolás kor-
látozza a használatot
• kerékpárút nem mehet a Czóbel sétányon
• strand áthelyezése
• sétálópark
• csónakház?

• más szentendrei szobrok elhelyezhetõsége

• 2006-ban az önkormányzat országos ötletpá-
lyázatot írt ki a Parktábor környezetrendezésére
és hasznosítására (közterületi játszótér, közpark,
ifjúsági tábor, szabadtéri sportpálya, vagy erdei
tornapálya javaslatával, de más funkciót is
megengedve), melynek eredménye, javaslata: 
• közterületi zöldfelületi szerep fenntartása
• rekreációt, turizmust, sportolást szolgáló
javaslatok érkeztek
• a parktábor területe nem emelhetõ ki
környezetébõl
• szükséges közeli kapcsolatot teremteni a
Bükkös-patakkal
• Izbégi iskola hasznosítási javaslata sportpályák
céljára
• Waldorf óvoda
• sport és szabadidõ funkció
• vendéglátás látvány vízimalommal
• Bükköspart kerékpárút folytatása (nyomvonal-
variációk) az Izbégi sportpályák felé
• Felnõtt kültéri fitneszpark

• pihenõhely kialakítása
• az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztéshez
kapcsolódan a Tegez utca Sztaravoda-patak
feletti hídja áthelyezésre kerül

Mûvészi függõkert, MûvészetMalomhoz kap-
csolódóan 

zöldfolyosó, fejlesztési terv kidolgozása,
hordalékfogó a Bükkös felsõ részén

zöldfolyosó, fejlesztési terv kidolgozása,
• Pap-szigettõl északra a kerékpárút menti
területek rendezése, parkosítása

Közpark besorolás és terveztetése a kopjafáknál
a Csicserkó lakóterületi fejlesztésbe nyúlóan
mindkét oldalon

Pihenõhely lakossággal közös fenntartásban

a buszforduló parkosítása

a forrásnál közpart kialakítása

Tanösvény  teljes hosszon

Vízisport fejlesztés, kerékpárút létesítés

Pihenõpark

Szõlõültetvény létesítése, Szentendrei bor 
elõállítása, bemutatása

leülési lehetõség
nyilvános WC
tisztaság

A Duna-parton lehessen végigsétálni, a part nem
magánterület (3-5 m-t szabadon kell hagyni)

a belvárosig

felnõtt kültéri fitneszpark

más szentendrei szobrok elhe-
lyezhetõsége

pályázat útján forrás elnyerése a régi
Szentendre bemutatására, vízimalom-
rekonstrukció,

kerékpárút továbbvezetése,

patakmeder-átjárás kialakítása

„Pismány kapuja” pihenohely
kialakítása, közpark funkció

Mûvészi függõkert

zöld folyosó, fejlesztési terv kidolgozása

zöld folyosó, fejlesztési terv kidolgozása

Közpark besorolás és terveztetés

pihenõhely

Tanösvény teljes hosszon

Budakalásszal közös koncepció 
kidolgozása

Tulajdonviszony-rendezés

Célmeghatározással (szõlõtelepítés)
pályáztatás
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Immár hatodik alkalommal vág
neki a város. Ezúttal megle-
hetõsen sajátságos körülmé-

nyek között: még nincs kész a
belváros felújítása. Igaz, a Fõ tér
át lett adva. Talán nem kellett
volna. Megérdemelte volna ez a
hatalmas munka, hogy akkor
adják át, amikor teljesen készen
van, méltósággal, ünnepélyesen,
láthatóan a kész, szabad tereket,
formákat. De most nem errõl van
szó, hanem a három nap prog-
ramjairól.

ELSÕ NAP, PÉNTEK
Mint mindig, tele a város, érez-
hetõ, hogy más ez a tömeg, más
ez az este. Mint mindig, Mile és a
Corner hozza a formáját. Este hét
órakor megszólal a Lázár cár
téren a Balkán hangja: szerb-
görög-macedón-bolgár muzsika
és ének száll a Duna felé sok-sok
vendég és nézõ nagy örömére. És
ami nagy húzás – az interneten
elõre hirdette Mile – szentendrei-
eknek féláron mérték a finom
német sört. Bár követné példáját a
többi vendéglõs is! Nagyon jól
mûködött a Fõ téren a Nyitott
Mûhely, mûvészek, mesterek mu-
tattak és magyaráztak, a vál-
lalkozó vendégek pedig sok min-
dent kipróbálhattak: nekem leg-
jobban Pistyur Imre sátra tetszett,
egy fiatal hölgy vésõvel, kala-
páccsal alakított egy fejformát,
ütésenként kiáltotta: ezt az elsõ
férjemnek, ezt a másodiknak, és
püfölte a fejet kegyetlenül.

MÁSODIK NAP, SZOMBAT
Ha lehet, még többen, mint teg-
nap. Nagy érdeklõdés és nagy
siker az Összevont Katona-
zenekari  Koncert, még vasárnap
este is hallottam dicsérni, em-
legetni. Ami különösen jól esett a
rengeteg vendég között minden
második arc szentendrei, a város
magának érzi a rendezvényt, la-

kosai élvezik, szeretik, részt vesz-
nek minden programon.
Különösen népszerûek a Fõ téren
kihelyezett, ingyenesen használ-
ható fa gyerekjátékok, mindenki –
gyerek, felnõtt – szívesen hasz-
nálja. Nehezen választok a renge-
teg program közül, átsétálok az
Elevenkertbe – persze tele –, meg-
nézem az Ikon csoport kiállítását,
nagyszerû: Ries Zoltán Távolsági
beszélgetés címû fotója Gyurko-
vics Tiborral szívbemarkoló, kü-
lönleges. A Barlangban nyolc óra
körül gyülekezik a közönség: a
három színész Jánosi testvér:
Dávid (tanítványom volt a Mó-
riczban), Ferenc és Márton verse-
ket mondanak Haláltánc címmel,
merész vállalkozás ebben a
melegben, de sikerük van mégis.
Vissza a Fõ térre: a Damned 24
punk együttes játszik, egyelõre
annyi a különlegességük, hogy
hárman 43 évesek, de hát van
idejük fejlõdni. Indulok haza, de
visszafordulok a Bogdányi úton:
a Skanzen ház elõtt ének- és tánc-
tanítás folyik, legalább harmin-
can ropják, csak úgy zeng a: Hej,
haj, hop, hop, hop!!

HARMADIK NAP VASÁRNAP
Még több ember, még nagyobb
tömeg: a belváros minden sarkán
zene, dal, kiállítás, borkóstolás –
ebbe vág bele Fekete Gyula a
Hungáriából: Õ a csókkirály...
király..., késõbb ugyanezen a
színpadon gyönyörûen énekel egy
kislány, a nevét nem tudtam
kideríteni, de csodálatos volt,
népdalokat, rock-kísérettel. (Tí-
már Sára és az Orthent. Szerk.)
És el ne felejtsem õket, Pilis-
csabáról jöttek: a Kisze-Kusza
együttes nem voltak benne a
hivatalos programban, beteg
tanárnõjükért utcazenéltek, remé-
lem, összejött a pénz a mûtétre.
Megint barátok, Sutyival megbe-
széljük szegény Bélát, megint
elment valaki...

Egyetlenegy kifogás, ezt már har-
madjára írom ugyanerrõl a ren-
dezvényrõl (2009, 2010): a renge-
teg szemét, a ki nem ürített kukák
nagyon gusztustalanok voltak,
méltatlanok az egyébként nagy-
szerûen sikerült háromnapos
szentendrei ünnephez. Jövõre
ugyanitt, már várom.

BARNÁS ISTVÁN
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Éjjel-nappal és mindig

Fõtér-átadó után

Macska-haj a Magyarországi Szerb Színházzal

Dalmadi Zoltán és zenekara, az ABS Big Band

Esti vásári forgatag
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Gumikacsa-verseny
Nemcsak komoly, „felnõtt" prog-
ramokra, hanem egy önfeledt,
játékos versenyre is sor került a
VI. Szentendre Éjjel-Nappal Nyit-
va Fesztiválon. A szombati elsõ
hazai Gumikacsa-versenyt meg-
hirdetõ Rotary Club Szentendre
amerikai mintára 600 bûbájos
sárga mûanyag kiskacsát indított
versenybe a Bükkös-patakon, a
Kanonok utcai fahídnál. A cél a
mintegy 250 méterre levõ Apor
híd elérése volt. Persze minél
hamarabb. A tikkasztó hõségben
önfeledt szurkolók hada drukkolt,
hogy melyik kacsa jut be elsõként
a célba. Ahol az elsõ húsz, majd
az összes többi „versenyzõt” ki-
fogták. A dolog nem volt tét nél-
küli, hiszen a verseny elõtt a szer-
vezõknél fogadni lehetett, s a
befutók értékes ajándékokat hoz-
tak a bennük bizakodó szerencsé-
seknek: márványtálat, képzõmû-
vészeti mappákat, szép albumo-
kat, pompás italokat, 2 személyes
vacsorameghívást, belépõket  a
Skanzenbe, gyógymasszázst.
Mindezt a Rotary-tagok felajánlá-
saiból. A fogadásokból befolyt
pénz ezúttal is nemes célt szolgál
– a közeljövõben átadásra kerülõ,
megújuló Dumtsa Jenõ utcában
pihenõpadot állítanak fel belõle. 

RAPPAI ZSUZSA

Hamvas, dalmát, bor, 
bordal
Ezzel a címmel, a szentendrei ritka értékek is-
mertetésének szándékával tartottunk dalmát
zenével kísért – teltházas – felolvasást A bor
filozófiája címû mûbõl a Kecskés Együttes és
Kertész József közremûködésével, a Szent-
endre éjjel-nappal program keretében.
Dr. Dietz Ferenc polgármester méltatta L.
Kecskés András értékmentõ tevékenységét, és
e fórumon is gratulált neki a tavasszal kapott
érdemes mûvész díjhoz.

LM

Gyerekfõtér

Rock’n’roll party Fekete Gyulával 

Festõpalánta az IKON-udvarban                      Vers Dóra jazzt énekelt

3D puzzle: építõjáték a Skanzen-házban Sárga „versenyzõk“ a Bükkös-patakban

A fesztivál házigazdái, a Szentendrei
Kulturális Központ igazgatója, Kolti Helga
és mûvészeti vezetõje, Juhász Károly 
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A szétdúlt Dumtsa Jenõ utca „bebútorozva” várta  a fesztivál megfáradt látogatóit fo
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Szakrális emlékeink
Az éjjel-nappal fesztivál harmadik napján,
a Szamos kávéház Klimt-termében Soós
Sándor Út menti szakrális emlékek címû
könyvét mutatta be Kontsek Ildikó mû-
vészettörténész. A Püski Kiadó gondo-
zásában megjelent kötet a Dunakanyar és
a Pilis szakrális helyeinek teljes gyûj-
teményét fogja össze képekkel és pontos
leírással. 

Nyitott mûtermek
Nemcsak a belváros „nyitott ki” az elmúlt hétvégén, hanem a szentend-
rei mûvészet egyik fellegvára, a Szentendrei Régi Mûvésztelep is. A ren-
dezvény ideje alatt ugyanis látogathatók voltak a mûvésztelepen
alkotók mûtermei. Ezáltal nemcsak a mûvekkel, hanem az alkotókkal
is megismerkedhettek az érdeklõdõk. Amennyiben értesültek róla
plakátok híján...

Aknay János, Buhály József, Haász István, Kiss Zoltán László és
Szakács Imre festõmûvészekhez mehettek ezúttal vendégeskedni a
látogatók. Kiss Zoltán László még egy pannófal kifeszítésével alkalmi
szabadtéri kiállítást is rendezett e két napra. Vincze László pedig barát-
ja, Aknay János mûterme elé költözött papírmerítõ látványmûhelyével
a fesztivál idejére. Sokan, ismerõsök és ismeretlenek jöttek ide, s a jó
hangulatú beszélgetések és a borozgatás során többek között szóba
került a mûvészek helyzete, jelenlegi és tervezett kiállítási lehetõségei. 
A Nyitott mûtermek nagyszerû ötlete folytatásra vár a következõ év
nyárvégéjén is.

RAPPAI ZSUZSA

Pistyur Imre nyitott mûhelye a Fõ téren. A szobrász munkáját sok vállakozó kedvû láto-
gató kipróbálta az idei Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon

Faragni nehéz

KÖNYVBEMUTATÓK A SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
FESZTIVÁLON

Kistérségi mûvészeti ki kicsoda
A térség építészeit, íróit, költõit, film-, fotó-, ipar-, és képzõmûvészeit
bemutató „Mûvészeti ki kicsoda” ünnepélyes kiadványátadóját ren-
dezték meg augusztus 27-én, szombaton a Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermében. 

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása megbízásából,
uniós támogatással elkészült egyedülálló kötet
rekordidõ alatt készült el. Idén március végén
kezdõdött az adatgyûjtési munka a kötetben
szereplõ tizenhárom település (Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer,
Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahi-
tótfalu, Visegrád) koordinátorainak segítségé-
vel, és júniusban már megérkeztek a nyom-

dából a frissen nyomott példányok. A kiküldött kérdõívek, megke-
resések nyomán több mint ötszáz kistérségi mûvész adatait találhatjuk
meg a kötetben. Egyrészt az önkéntes adatszolgáltatás, másrészt a
szûk határidõ miatt természetesen nem nyújthat teljes képet a könyv a
Dunakanyarban-Pilisben élõ valamennyi alkotóról. A hamarosan
elérhetõ magyar és angol nyelvû online változat azonban lehetõséget
ad a mûvészeti kataszter folyamatos bõvítésére, frissítésére. Remél-
hetõleg nyomtatott formában is napvilágot láthat késõbb a kötet
második, bõvített kiadása. 

Az ünnepi eseményre meghívót kaptak a kiadvány létrejöttében közre-
mûködõk mellett a ki kicsodában szereplõ mûvészek is. Az ünnepségen
Skoff Zsuzsa operaénekes, Pfeiffer Gyula zongoramûvész és Juhász
Károly színmûvész lépett fel, majd dr. Török Katalin, a kiadvány lekto-
ra és dr. Dedics Zsigmond DPÖTKT irodavezetõ mutatta be a kötetet.
Köszöntõt mondott dr. Dietz Ferenc polgármester, a DPÖTKT elnöke. Az
ünnepséget állófogadás zárta.

Vendégségben Aknay Jánosnál
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Villanások
A Rédai Galériában (Kucsera
Ferenc utca 6.) Cakó Dániel
Medárd szobrászmûvész,
Papageorgiu Andrea és Szûcs
Barbara Eszter festõmûvészek
közös kiállítása látható
augusztus 29-tõl szeptember
17-ig, hétfõtõl szombatig 10-18
óra között.

Szentendrei kortárs 
képzõmûvészek 
kiállítása

A Túrkevei Református
Templomgalériában augusztus
21-én nyílt meg Aknay János
Kossuth- és Munkácsy-díjas
festõmûvész, Balogh László
Munkácsy-díjas festõmûvész,
Bereznai Péter Munkácsy-díjas
festõmûvész, Deim Pál
Kossuth- és Munkácsy-díjas
festõmûvész, Deim Péter
fotómûvész, Rákossy Anikó
festõmûvész, Sz. Varga Ágnes
Kabó festõmûvész és Vincze
Ottó Munkácsy-díjas fes-
tõmûvészek kiállítása, mely
megtekinthetõ október végéig.

Szakrális Mûvészetek
Hete
Aknay János Kossuth-díjas  fes-
tõmûvész kiállítása szeptember
17-én, szombaton 15 órakor
nyílik Székesfehérváron, a
Szent István Mûvelõdési
Házban (Liszt Ferenc u. 1.).
Köszöntõt mond Spányi Antal
megyés püspök, majd Reha
György kurátor, a Kortárs
Mûvészeti Gyûjtemény
vezetõjének gondolatai után
Nemcsák Károly színmûvész
felolvassa XVI. Benedek pápá-
nak a világ mûvészeihez szóló
beszédét. Közremûködik a
Hermann László
Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
vonósnégyese.

Textilkiállítás

Az InnoArt Mûhely Galériában
(Fõ tér 20.) Kubinyi Anna
Prima Primissima díjas 
textilmûvész Szimbólum-
gyûjtemény címû kiállítása
látható. Megtekinthetõ október
1-jéig.

Emma
Egy néhány hónap múlva világra
jövõ kislány nevét viseli az Erdész
Galériában augusztus 27-én meg-
nyílt érdekes kiállítás. Görömbei
Luca üvegmûvész szíve alatt nö-
vekszik Emma, akit, vagyis az õ
növekedését idézik meg a kiállí-
tott üvegplasztikák. A speciális,
saját fejlesztésû technikával ké-
szült, az anyaméhet idézõ for-
májú alkotásokban az egyedi
módon olvasztott üveglapok ré-
vén alakul ki a változó alakzat.
Az erre az alkalomra készült
elegáns installációkon levõ, há-
rom különbözõ méretben készült
üvegszobrok kék, fekete és fehér
színûek. 
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem üvegszakán végzett har-
madik, legfiatalabb generáció

képviselõje Görömbei Luca három
éve dolgozik ezzel a speciális, fu-
singnak nevezett technikával. A
tehetséges, fiatal mûvész az üveg-
szobrokon kívül ékszereket is ter-
vez és készít.
A kiállítás, amelyet Kohut Balázs
gazdasági államtitkár nyitott
meg, szeptember 11-ig látható,
hétfõ kivételével minden nap 10-
18 óra között a Bercsényi u. 4.
szám alatt.

RAPPAI ZSUZSA

Véletlenül

Weszelits András portréfotóinak
kiállítása szeptember 2-án, pén-
teken 18 órakor nyílik A Dalmát
Kávézóban (Bartók B. u. 8.). Meg-
tekinthetõ szeptember 30-ig, min-
den nap 12-22 óra között.

Molnár Bertalan 
kiállítása

Szeptember 3-
án, szombaton
17 órakor nyí-
lik Molnár
Bertalan fes-
tõmûvész 
kiállítása 
a Vizes Nyolcas
Szabadidõ-
központban
(Kálvária út 26.)

Megnyitja: dr. Dietz Ferenc 
polgármester. Megtekinthetõ
október 3-ig. Belgium után Németország

A Belgiumban 2011 tavaszán megrendezett hetedik FURAMENT
Triennáléra kapott meghívást a Szentendrei Régi Mûvésztelep, ahol 27
európai mûvésztelep kortárs alkotói állították ki munkáikat. A sikeres
tervureni bemutatkozás után augusztus 14-én nyílt nagyszabású tárlat
a régi Mûvésztelepen alkotók mûveibõl, közösen a német mûvészekkel
az impozáns dachaui kastélyban. 

A kiállítást Hansjörg Christmann, Bajorország tartományi elnök kö-
szöntötte, Monika Siebmanns, a KVD elnöke, valamint Szakács Imre
festõmûvész nyitotta meg. A tárlat egy sorozat része, mely az Európai
Mûvésztelepek Szövetségének rendezésében és támogatásával valósult
meg. A közös kiállítás újabb bizonyítéka a kortárs európai mûvészeti
életben való részvételünknek. 

Rajzpályázat
A Szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület a Rákóczi Szabadságharc és a
Szatmári békekötés 300. évfordulójának
alkalmából gyermekrajzpályázatot hirdet
a szentendrei általános és középiskolák
tanulói számára. 
Olyan pályamunkákat várunk, amelyek kap-
csolódnak az adott történelmi korhoz, II. Rákóczi
Ferenc életéhez és tevékenységéhez.
A pályázat három kategóriában kerül meghirde-
tésre:
I. kategória: 6–10 éves tanulók
II. kategória: 11–14 éves tanulók
III. kategória: középiskolai tanulók
Az alkotásokat A/3 vagy A/4 méretekben kérjük
elkészíteni. A pályázók a pályamunkákat
november 18-ig juttassák el a Helyõrségi
Klubba (2000 Szentendre, Dózsa György út 8.).
A legjobb pályamunkák készítõi díjazásban
részesülnek. 
A pályázatra benyújtott alkotásokat szakértõi
zsûrizést követõen november 29-én 16 órakor
kiállítás keretében bemutatjuk a helyõrségi klub-
ban. 
Támogatóink: Szentendre Város Önkormányzata,
Helyõrségi Klub

KONCZ JÁNOS

a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület
elnöke
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Az alábbi szöveg elhangzott a
Krizbai Sándor és barátai cí-
mû kiállítás megnyitóján a
budapesti noMade Galéria
Ankerben, augusztus 19-én.

Krizbai Sándor Alex egy olyan
alkotói miliõben lelt rá ide citált
barátaira, melyet többedmagával
nemzett a Zabola nevû háromszé-
ki faluban. Ugyanis 2009-ben ott
rendezték meg az általa elke-
resztelt Tájmisztika Alkotótábort,
javarészt az erdélyi térségbõl
származó mûvészek részvételé-
vel. (…) Az alkotókat a természet
hozta egymáshoz közel, mint
ahogyan az itt jelen levõ három
mûvészt is, akik valamennyien
ott voltak az alkotótáborban, és
ím, mára Alex barátaivá váltak.
(…)
Mi az, ami összeköti a zabolai és
a szentendrei környezeti tanul-
mányokat ezekkel a frissebb
mûvekkel, melyek konkrét szemé-
lyekhez köthetõk, belsõ állapo-
tokba nyitnak betekintést? Mi a

közös a természet és az ember
ábrázolásában Alex esetében? Aki
látta korábbi munkáit és ismeri
kétezres évekbeli ikonográfiáját,
annak nem okoz különösebb gon-
dot, hogy a táj és az emberi fej
ugyanazon a nyelven mutatkozik
meg, az ábrázolás módja azonos.
(…) Az emberi fejek Alexnél nem
az isteni tökéletesség ama mintái,
mint amiket tájképein észre-
vételezünk. Ezekbõl a fejekbõl

nem a természet õsi tisztasága
áramlik felénk, hanem annak
hiánya, illetve ellenértéke, a rom-
lott, a csúf, a züllött, a dekonstru-
ált, az értékeiben szétesett. 
A foltos lepedékekbõl összeállt –
Archimboldót, Javlenszkijt, Dau-
mier-t, Bacon-t idézõ – groteszk
fejekbõl nem a pozitív energia,
hanem a negatív erõ, a negatív
tulajdonság eszenciája tör fel.
Nem emberek, hanem emberkék
azok, akik felénk jönnek, felfedve,
hogy a mûvész egy adott pillanat-
ban ilyennek érezte maga körül

az embereket, ilyennek, ennyire
elesettnek látta a világot. Rádöb-
benve – fõleg a zabolai tapasz-
talatok után –, mennyire téves
alapállás, amikor az ember ön-
magát állítja a világmindenség
közepébe. (…)
Krizbai Alex és barátai meg-
találták az egymás közötti har-
móniát, még ha mennyiségileg a
húzó név dominál is a kiállításon,
ahogyan az rendjén is van. A
képek között létezik természetes
párhuzam, pontosabban párbe-
széd. Barátságuk nyilvánvaló
alapokon nyugszik. 

SZOMBATHY BÁLINT

Tájmisztika Zabolában
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Új programok 
a DMH-ban

A Szentendrei Kulturális Központ
DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI HÁZA
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A

tel: 26/301-088
tájékoztatója 

ZUMBA FITNESS
Szeptember 9-tõl minden pénteken 
18-19-ig. Folyamatosan lehet csatlakozni.
www.salsacaballeros.hu

KEZDÕ KUBAI SALSA
Minden pénteken 19-20-ig. Szeptember
végéig lehet csatlakozni.
www.salsacaballeros.hu

EGYENES ÖSVÉNYEN HALADVA
Foglalkozások 12 év körüli fiatal serdülõk
számára
Manapság, amikor a 12-15 éves fiatalok-
nak számtalan kihívással kell megküz-
deniük, az Egyenes ösvényen haladva 
címû foglalkozás, a korosztály érdeklõdési
körét szem elõtt tartva, tartalmas beszél-
getésekbe és tevékenységekbe vonja be
õket. A foglalkozások részét képezi a tár-
sadalom és az emberiség számára
egyaránt hasznos jótékonysági
tevékenységek végzése is. 
A program célkitûzései között szerepel: 
• a szövegértési és nyelvi készségek
fejlesztése 
• annak elõsegítése, hogy a fiatalok 
pontosan, világosan és választékosan
tudják megfogalmazni gondolataikat, 
érzéseiket 
• a tanulmányozott rövid történetek segít-
ségével megtanuljanak morális alapon dön-
téseket hozni, ezzel segítve a késõbbi
életük folyamán felmerülõ döntéshelyzetek
kezelését 
• a nemes eszméket és szavakat tiszta,
önzetlen cselekedetekre váltani 
• bátorítani a fiatalokat, hogy
igyekezzenek környezetükben is pozitív
változásokat elérni.
Ezúton szeretnénk meghívni 12 év körüli
fiatal serdülõ gyermekét foglalkozás-
sorozatunkra, melynek a célja társadal-
munk jobbítása. A foglalkozásokat képzett
animátorok tartják, akik önkéntesként
vesznek részt a programban. 
A programon való részvétel díjtalan.
A foglalkozások a DMH klubterem lesznek,
pénteken 16-tól 18 óráig. 
Jelentkezési lap a Dunaparti Mûvelõdési
Házban kérhetõ és ugyanitt kell leadni. Az
elsõ foglalkozás dátuma: szeptember 9.
További információ: Makay László 06-30-
40-98-438 (hívható augusztus 27. után),
Kuthi Boglárka 06-20-33-22-540.

P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

szeptember 2. péntek
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 EGY MÁSIK EMBER (89’) kh.16 év
19.45 HARRY POTTER ÉS A HALÁL

EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év

szeptember 3. szombat
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.10 HARRY POTTER ÉS A HALÁL

EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év
19.45 GRINDHOUSE: HALÁLBIZTOS (114’)

kh. 18 év - Quentin Tarantino filmje

szeptember 4. vasárnap
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.10 HARRY POTTER ÉS A HALÁL

EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év
19.45 BROKEN FLOWERS - HERVADÓ

VIRÁGOK (105’) - Jim Jarmusch filmje

szeptember 5. hétfõ
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.12 év
19.45 HARRY POTTER ÉS A HALÁL

EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év

szeptember 6. kedd
17.00 POM-POM MESÉI 3. (70’) kn
18.10 EGY MÁSIK EMBER (89’) kh.16 év
19.45 GRINDHOUSE: HALÁLBIZTOS (114’)

kh. 18 év - Quentin Tarantino filmje

szeptember 7. szerda
17.00 POM-POM MESÉI 3. (70’) kn
18.10 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.12 év
19.45 HA TE NEM LENNÉL (147’) kh. 12 év

- Emmanuelle Devos, Catherine
Deneuve

szeptember 8. csütörtök
17.00 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év -film a

virtuóz perkucós Billy Cobhametrõl
18.20 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év -

szép, archaizáló, természetközeli
történet a mongol sztyeppérõl

20.00 TURNÉ (110’ ) kh.:16 év -film a
lenyûgözõ strip-tease táncosok
turnéjáról

szeptember 9. péntek
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év 
19:30 TURNÉ (110’) kh.:16 év 
21.30 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.:12 év

szeptember 10. szombat
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.20 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év
18.45 SZERELEM, PASTA, TENGER (110’)

kh.:16 év - Ferzan Ozpetek mozija
20.35 TURNÉ (110’) kh.:16 év  

szeptember 11. vasárnap
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.20 A TORONY HÕSEI színes, fekete-

fehér, magyarul beszélõ, amerikai film-
dráma, 85 perc, 2002 kh.:12
(kisterem)

17.20 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év -
szép, archaizáló, természetközeli
történet a mongol sztyeppérõl

18.45 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 év - a francia Forest Gump

20.10 SZERELEM, PASTA, TENGER (110’)
kh.:16 év Ferzan Ozpetek mozija

szeptember 12. hétfõ
17.00 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év 
18.30 ÁLDOZAT HÁZAMÉRT (90’) A MA-

GYAR LÉLEK ARCAI SOROZAT
20.00 SZERELEM, PASTA, TENGER (110’)

kh.:16 év Ferzan Ozpetek mozija

szeptember 13. kedd
17.00 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év 
18.20 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET

(82’) kh.:12 év -a francia Forest Gump
19.45 SZERELEM, PASTA, TENGER (110’)

kh.:16 év Ferzan Ozpetek mozija
21.35 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év 

szeptember 14. szerda
17.00 HIHETETLEN UTAZÁS (81’) kn.-a

teknõsök varázslatos vándorlásáról
18.30 BROKEN FLOWERS – HERVADÓ

VIRÁGOK (105’) Jim Jarmusch 
filmje

20.30 DELTA (92’) kh.:16 év fõszerepben:
Lajkó Félix

szeptember 15. csütörtök
17.00 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.:12 év
18.30 FEKETE HATTYÚ (108’) kh.:16 év -

fõszerepben: Natalie Portman (Oscar
díj 2011.)

20.20 HANNA-GYILKOS TERMÉSZET (111’)
kh.:16 év -az érzékek birodalma,
vizuális orgia

szeptember 16. péntek
16.00 VERDÁK (116’) kn. (Golden Globe díj

2007.legjobb animációs film)
18.00 FEKETE HATTYÚ (108’) kh.:16 év -

fõszerepben: Natalie Portman (Oscar
díj 2011.)

20.00 WINTER’S BONE - A HALLGATÁS
TÖRVÉNYE (100’) kh.:16 év -több-
szörös Oscar jelölt film

21.45 HIHETETLEN UTAZÁS (81’) kn. (a
teknõsök varázslatos vándorlásáról)

MOZIMÛSOR

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

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is! 

Aggasztó a helyzet a nyelvvizsgák terén még mindig

A gazdaságra is komoly hatással lenne, ha radikálisan javulna a magyar
fiatalok nyelvismerete, hiszen versenyképesebb tudással és nagyobb
mobilitási hajlandósággal rendelkeznének a friss diplomások. Ehhez ké-
pest a végzõsök harmada nyelvvizsga hiányában nem kap diplomát.
Az elmúlt évben közel 40 ezer végzett fõiskolás és egyetemista csak közép-
fokú végzettségüknek megfelelõ munkahelyen tudott elhelyezkedni, a
nyelvvizsga- vagy a használható nyelvtudás hiánya miatt. Ez pedig azt is
jelenti, hogy a felsõfokú tanulmányaikra fordított adóforintok, csakúgy,
mint az egyén befektetése, majdhogynem hasztalan volt.
A diploma megszerzésének 1996 óta feltétele a nyelvvizsga. A legtöbb BA-
és BSc-szakon egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt kell szerezni a
harmadik év végéig, míg a mesterképzéses tanulóknak általában két
középfokú, egy felsõfokú vagy egy szakmai vizsgát kell tenniük – a rész-
letes szabályok képzési területenként és intézményenként különbözõek.      

FORRÁS: NOL.HU, EDULINE.HU

Nótadélután
A Szentendrei Helyõrségi Klub (Dózsa György út 8.) október 1-jén, szom-
baton 15 órai kezdettel „Búcsút int az õsz a nyárnak” címmel magyarnó-
ta-délutánt rendez. A mûsorban fellépnek: B. Tóth Magda, Fényes György,
Kerekes Katalin, dr. Fehér Eszter, Molnár László, Tolnai Mari, Németi Pál
és Kapi Gábor. Kísér: Oláh Albert és ifj. Oláh Kálmán cigányzenekara.
Mûsorvezetõ: Horváth László, rendezõ: Koncz János. Jegyek elõvételben
kaphatók a Helyõrségi Klub irodáiban, vagy megrendelhetõk a 26/312-822,
26/315-508, valamint a 20/954-1093-as telefonszámokon, illetve meg-
vásárolhatók a helyszínen elõadás elõtt 1200 és 1000 Ft-os áron.
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MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas, 3 nyelvû
OKLEVELET adó

MASSZÕRTANFOLYAM
indul Szentendrén 
szeptember 8-án,

Budapesten szeptember
10-én, október 1-jén

Ára: 45 000 Ft
(részletfizetéssel)

Érdeklõdni: 06-30/30-21-487

Nyilv. szám: 0111-

ADÁSVÉTEL

Villanypóznafa eladó. Tel. 06-30-
217-8312.

Gálfy Lola festmények eladók.
Tel. 06-30-217-8312.

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plaká-
tot, egyéb dísztárgyakat vásá-
rolok gyûjteményembe. Hétvégén
is! Tel. 06-20-947-3928.

ÁLLÁS

Diákmunka, alkalmi munka felnõt-
teknek. Tel. 06-70-625-0214.

Szentendrei galéria felvételt hir-
det eladói munkakörbe, minimum
angol nyelvtudással. Jelentkezés
önéletrajzzal e-mailben:
barta.emese@t-online.hu.

Vállalkozások teljes körû ügy-
viteli, számviteli, adózási fela-
datainak ellátását vállaljuk.
Árgus Könyvelõiroda Szent-
endre. Tel. (26) 500-811.

A Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény Bárczi
Gusztáv Tagintézménye (2000
Szentendre, Kovács László u. 3.)
1 testnevelõ és 1 napközis
álláshelyet hirdet meg. Érdeklõd-
ni lehet: Kádárné Monori Éva
tagintézmény vezetõnél
munkaidõben: (26) 310-060.

Pomázon mûködõ egyszemélyes
vegyesboltba keresünk talprae-
sett, megbízható pénztáros-
eladót legalább 1 vagy 2 éves
tapasztalattal, hosszú távra, 4-6
órás munkaidõre. Tel. 06-70-419-
0515.

Munkatársakat keresünk: rak-
tárosi segédmunkára (Po-
máz), szórólapozásra, áru-
értékesítésre. Folyamatos,
állandó munkalehetõség.
Elvárásaink: megbízhatóság,
rugalmasság, 20-40 éves kor
közötti érdeklõdõket várunk.
Tel. 06-70-383-1129.

ÁLLÁST KERES

Megbízható pedagógus gyermek-
felügyeletet vállal. Tel. 06-21-
380-4721, 06-70-561-4296.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlat-
tal, referenciával. Tel. 06-20-391-
1373.

KIADÓ LAKÁS

Kétszobás bútorozott lakás kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-806-
2713 (14 órától).

Egyedülálló nõ vagy férfi részére
szoba kiadó. Tel. (26) 303-212.

Szentendrén, a Szélkerék
utcában kiadó, kertrésszel is
szeparált 110 nm-es összkomfor-
tos, bútorozatlan lakás. Lakbér
1000 Ft/nm+rezsi. Tel. 06-20-
935-4287.

Szentendrén 1 szoba, összkom-
fort kiadó. Tel. 06-30-603-3440.

Szentendrén szuterén kiadó, rak-
tározás céljára. Tel. 06-30-603-
3440.

Központhoz közel kisméretû
különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
310-675.

Kiadó lakás gyermektelen házas-
párnak, vagy diáknak. Hévtõl 2
percre. Egy szoba összkomfort,
gázfûtés. Kaució szükséges. Tel.
06-20-475-6121.

Püspökmajor-lakótelepen lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
918-1825.

Szentendrén, a Nyár utcában 40
nm-es lakás október 1-jétõl
kiadó. Tel. 06-30-487-8400.

Szentendrén, családi ház föld-
szintjén külön bejáratú, 35 nm-es
szoba, konyha, fürdõszoba, WC
bútorozatlanul, hosszú távra
azonnal kiadó. Tel. (26) 314-907.

Szentendrén, Hévhez közel 35
nm-es lakás kiadó. Ár: 55 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.

Szentendrén, a Pap-szigetnél,
társasházban 1+fél szobás,
gázfûtéses, igényes földszinti
lakás hosszú távra kiadó. Tel: 06-
20-934-5539.

Szentendre Rózsakertben III.
emeleti, két szobás+erkélyes,
felújított, bútorozott lakás szép
kilátással igényes bérlõnek 1
évre, zártparkoló-használattal
kiadó. Tel. 06-70-569-1543.

Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan kiadó. Tel.
06-20-980-9720. 

Szentendre Rózsakertben, HÉV-
végállomástól 100 m-re teljesen
felújított, I. emeleti, kétszobás,
erkélyes, egyedi fûtésû, vízórás
lakás hosszú távra bútorozatlanul
kiadó. Tel. (26) 380-155.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

LAKÁS, INGATLAN

Otelló utcában I. emeleti, 64 nm-
es egyedi fûtéses, felújítandó.

16,8 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-876-7934.

Tahiban, nagyon jó helyen, 60
nm-es két szobás ház és
garázs 200 nöl-es diszkrét
udvarban, 16 millió Ft-ért
eladó. Megéri! Tel. 06-30-
299-0376.

Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan eladó. Tel.
06-20-980-9720. 

Vasvári-lakótelepen 72 nm-es,
1+2 félszobás, egyedi fûtéses
lakás eladó 17,5 millió Ft-ért. Tel.
06-30-876-7934.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-
es, erkélyes lakás eladó 8,8 millió
Ft-ért. Tel. 06-30-876-7934.

Püspökmajor-lakótelepen vennék
I. emeletig, erkélyes lakást. Tel.
06-20-236-1628.

Eladó lakás a Püspökmajor-
lakótelepen: 41 nm-es, erkélyes.
II. emeleti. Vagy elcserélném
magasföldszinti, erkélyes, hason-
lóra.  Vennék erkélyes, ugyan-
ilyet. Tel. 06-20-952-7740.

Szentendre Duna-korzón
eladó igényesen felújított, 50
nm-es lakás garázzsal,
terasszal. Tel. 06-30-218-
6193.

Csobánkai 3 szintes, összkomfor-
tos kis családi házamat kerttel,
gépkocsi beállóval elcserélném
Szentendre központi helyén,
illetve annak környezetében lévõ,
rendezett, kb. 80 nm körüli kis
házra, vagy teraszos, esetleg bel-
sõkertes lakásra. Tel. 06-20-560-
0986.

Szentendrén felújítást
igénylõ, masszív emeletes
ház, 1200 nm-es udvarral,
telek áron 20 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Matematika-korrepetálást,
érettségi-felkészítést vállalok
nagy gyakorlattal a belvárosban.
Tel. 06-30-642-3379.

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák a Szentendrei
HÉV végállomás közelében
otthonos környezetben, vagy
az Ön otthonában. 
Nyelvvizsgára való felkészítés
(TELC, EURO, ECL, CAM-
BRIDGE stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában diplomá-
zott tapasztalt, dinamikus, de
türelmes tanárral. Do not he-
sitate! Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Szentendrei képzõmûvész rajz-
tanítást és mûvészeti iskolák
felvételijére felkészítést vállal a
belvárosban. Tel. 06-30-617-
6750.

Tanítónõ és fejlesztõ pedagógus
vagyok. Szívesen vállalok korre-
petálást, fejlesztést, gyermek-
felügyeletet. Autóval rendelke-
zem, a délutáni és esti órákban
szabad vagyok. Tel. 06-30-309-
7864.

Nyelvvizsgáztató tanár
angoltanítást, vizsgafelkészítést
vállal a Szentendrei Hév-vonalán,
Kaszásdûlõn. Tel. 06-30-617-
1828, 06 (1)-242 6826.

Történelem, magyar érettségire
felkészítés, korrepetálás, pótvizs-
ga. Általános és középiskolások-
nak Szentendrén a belvárosban.
Tel. 06-30-540-5639.

Matematika-, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való elõkészí-
tést vállalok általános, közép-és
fõiskolai szinten. Házhoz megyek.
Tel. 06-30-347-8843.

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató
angol, német, francia, spanyol,
olasz intenzív tanfolyamok
délelõtt és délután, heti 3x2 és
3x3 órában. Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.

SZOLGÁLTATÁS

Új sírkõ 60 000 Ft-ért! Mûkõ.
gránit, mészkõ sírkövek
készítése, felújítása kedvezõ
áron. Pozsonyi Sírkõ, 06-20-376-
5707.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok.
,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-
578-1468.

Ruhajavítás, függönyvarrás, áta-
lakítás, zipzár-csere Szentendrén,
a Vasvári Patika mellett: Sas
utca 8/B. Csak telefonos
egyeztetésre. Tel. 06-20-311-
5542.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

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

TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

55 nm-es helyiség kiadó irodá-
nak, lakásnak vagy rendelõnek a
belvárosban 60 ezer Ft +
rezsiért. Tel. 06-20-665-3685.

Pomáz ipartelepen vállalkozási
célra, színvonalas környezetben,
igényesen kialakított 470 nm-es
ipari csarnok 2011 novembertõl
kiadó. Igény esetén, további 180
nm-el bõvíthetõ. Tel. 06-30-280-
6978, 06-30-251-0343.

Szentendre sétáló utcájában
igényesen kialakított 30 nm-es,
központi fûtéses I. emeleti hely-
iség,- irodának, rendelõnek, vál-
lalkozásnak kiadó. Tel 06-30-280-
6978, 06-30-251-0343.

Szentendre sétáló utcájában
igényesen kialakított 160 nm-es,
központi fûtéses, II. emeleti
szint,- irodának, rendelõnek, vál-
lalkozásnak kiadó. Tel. 06-30-
280-6978, 06-30-251-0343.

Szentendrén 15 nm-es iroda
kiadó. Ár: 45 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-30-454-4431.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B szám alatt. Tel. (26)
319-957.

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-952-
7740.

Fekete nõi pénztárcát találtunk a
Görög utcában, a Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivál ideje
alatt. Tulajdonosa a szerkesz-
tõségben (Dunaparti Mûvelõdési
Ház, 505-120) átveheti.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig 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



Júniusban nagyszabású évzáró
gálamûsort rendezett a Body-Holly
Primatorna és Dance Club a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében.
Az egyesületben tornázó, táncoló
lányokból, asszonyokból álló cso-
portok mindegyike fellépett a nívós
gálán.
Mivel a korábbi helyszín kicsinek
bizonyult az évzáró megrende-
zéséhez, a rendezõk kénytelenek
voltak olyan helyszínt választani,
amely több nézõ befogadására
alkalmas. Így esett a választás PMK
színháztermére. Ezúton is köszön-
jük Biczák Péter igazgató úr segít-
ségét.
Az est háziasszonya Bay Éva volt,
aki maga is a primatorna szerel-
mese. Elsõként a felnõtt jazztánc
csoport produkcióját konferálta fel.
A felnõtt jazztánc oktatás 2010
áprilisában indult és nagy siker lett
Szentendrén, melyet a tanfolyamon
résztvevõk száma bizonyít. A
foglalkozások idõtartama 80 perc.
Az órák célja az esztétikus mozgás
fejlesztése, alakformálás, a test
szülés utáni rehabilitációja. A jazz-
tánc alapjainak elsajátítása mellett
nagyon sok nyújtó, lazító hatású
gyakorlatot is végeznek a foglal-
kozásokon. A tánckoreográfiák
kikapcsolják a résztvevõket a napi
gondokból, feltöltõdnek, szellemi-
leg felfrissülnek.
A felnõttek után a legkisebbek
következtek – az ovis táncelõké-
szítõ csoport apró szereplõi. Az õ
produkciójukhoz még elkelt a segít-
ség, így Pintér Andrea, a Club
vezetõje is résztvevõje lett a mû-
sorszámnak.
Az ovisok 45 perces foglalkozá-
sokon kedvelhetik meg a mozgást.
Az órákon Berczik Sára mozgásfej-
lesztõ és tartásjavító módszerét
alkalmazva sajátítják el a test tu-
datos izomtevékenységét, az egy-
szerû, játékos koreográfia megtanu-
lása pedig segíti koncentráló ké-

pességüket, térlátásukat, ritmus-
érzéküket és koordinációs képes-
ségüket. A picik szervezete a test-
gyakorlással erõsödik és a mozgás
általános testi és szellemi fejlõ-
désükre is kedvezõen hat. A
foglalkozások legfontosabb célja a
mozgás megszerettetése.
A mûsorban ismét felnõttek kö-
vetkeztek. A primatornás lányok
látványos produkciójában meg-
nézhette a közönség, hogyan  fér
össze a salsa a gimnasztikával. 
A primatorna volt az elsõ tevé-
kenységi ág, melyet a Body-Holly
meghonosított Szentendrén. 1994
óta van lehetõség ilyen jellegû
mozgásra városunkban. A prima-
torna speciális, zenére koreografált
torna, mely korosztálytól függet-
lenül végezhetõ. Egy-egy népszerû
zeneszámra egy-egy izomcsoportot
mozgat meg, mely a test ideális for-
málása mellett szép, harmonikus
mozgást eredményez. A gyakorla-
tok havonta cserélõdnek, így – bár
van idõ azok elsajátítására – sem a
zenére, sem a koreográfiákra nem
lehet ráunni. Összeszokott, kiváló
társaság, jó hangulatú órák jel-
lemzik a foglalkozásokat.
A tornabemutató után ismét jaz-
ztánc következett, ezúttal a gyer-
mekcsoport elõadásában, mely
óriási sikert aratott. 
A gyermek jazztánc foglalkozások
idõtartama 60 perc. A gyerekek a
jazztáncalapok mellett klasszikus

balett képzésben is részesülnek,
mely jó alapot ad a helyes testtartás
kialakításához. A különbözõ moz-
gáselemek elsajátítása olyan koor-
dinációs képességeket fejleszt ki
bennük, amelyek birtokában képe-
sek lesznek más mozgásformát is
könnyedén elsajátítani. Az órák
célja, hogy az itt tanuló gyermekek
testileg, szellemileg egészséges,
fegyelmezett, kifinomult ízlésû
emberré váljanak.
Bay Évának kellemes dolga volt
felkonferálni azt a meglepetés pro-
dukciót, amelyben rendhagyó mó-
don két apuka is szerepelt. A papák
ügyesen „segítették” a primatornás
lányok mûsorszámát. A „sportosan
vidám az élet” produkciót vastaps-
sal jutalmazta a közönség.

Ez alkalommal elõször volt a
mozgásszámok között énekszám.
Két tehetséges gyermek, Horváth
Bence – a gyerek jazztánc csoport
tagja –  és Horváth Kristóf a Kölyök
c. musicalbõl adták elõ a Hogyan
kell élni c. számot. A produkció
óriási sikert aratott. 
A gálamûsor végén a fellépõ gyer-
mekek apró ajándékokat kaptak az
egész éves munkájuk elismeré-
seként, a felnõttek egy hatalmas
tortának örülhettek, melyet ezúttal
lelkiismeret-furdalás nélkül ehettek
meg. A kellemes est végén minden-
ki megelégedve tért haza, azzal az
ígérettel, hogy szeptemberben ismét
találkozunk. A szervezõk ezúton
köszönik a dunabogdányi Herr
Cukrászda és az ERSTE Biztosító
szponzori segítségét.                        

BODY-HOLLY PRIMATORNA ÉS DANCE
CLUB SZERVEZÕI

A BODY-HOLLY PRIMATORNA 
ÉS DANCE CLUB 

TANFOLYAMAIRA JELENTKEZÉS:
2011. SZEPTEMBER 14-ÉN

SZERDÁN 16.00-18.00 ÓRÁIG 
A BARCSAY JENÕ ÁLT. ISKOLA

AULÁJÁBAN PINTÉR ANDREÁNÁL
VAGY KÉSÕBB TELEFONON

A  06-30/399-44-65-ÖS SZÁMON
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Body-Holly Prímatorna és Dance Club

a Barcsay Általános Iskolában

OVISOKNAK 
Táncelõkészítõ 4 éves kortól

GYEREKEKNEK
Kisiskolás csoport:  6-8 éves korig 
Gyerekcsoport:      9-13 éves korig   

DANCE-KONDI
- Gimnasztika és tánc -

18-50 éves korig

BEIRATKOZÁS: 2011. SZEPT. 14. SZERDA 16.00-18.00 ÓRÁIG 
a Barcsay Ált. Isk. aulájában    

ÉRDEKLÕDÉS A 06-30/399-44-65 TELEFONSZÁMON
Pintér Andreánál, a sportegyesület vezetõjénél
www.body-holly primatorna és dance club.hutá
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BALETT – JAZZTÁNC      
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Piramis-edzések
A Piramis Sportegyesület
Szentendre várja régi és
leendõ új tagjait az alábbi 
szakosztályaiba:
karate: 6 éves kortól felnõtt
korosztályig; ovitorna: 4 éves
kortól; aerobik; testépítés.

Az egyesület edzéseit a
Piramis Fitness Klubban
(Szentendre Dózsa Gy. út 8. ,
HEMO) tartja. Bõvebb felvilá-
gosítást az edzés idõpon-
tokról, csoport beosztásokról a
20-444-3160 telefonszámon
vagy a Fitness Klubban
adunk. Az egyesülettel szemé-
lyesen is találkozhat a szep-
tember 3-i Sport Expón Szent-
endrén, a Czóbel parkban.

Szeretettel várjuk, várunk!

Fociélet Leányfalun

Elhatároztam, hogy végiglá-
togatom az utánpótlást nevelõ
labdarúgó egyesületeket a
környéken. Az izbégi Sze-Fi-
vel kezdtem, a következõ utam
a leányfalui futballpályára
vezetett, ahol Szabados Tamás
- ismert fiatal labdarúgó (ját-
szott többek között Dorog,
Austria Wien, St Andra, jelen-
leg a Vác csapatánál) az U11-
es serdülõ csapat edzõje. Az
elmúlt évben az U11-esekkel
bajnokságot nyertek. Ezért is
mentem megnézni az
edzésüket augusztus 22-én. 
Az U11-es bajnokcsapat már
feljebb lépett, U13-asok lettek,
Tamás egy teljesen új U11-es
csapatot kezd építeni ebben az
évben. Az edzés már tartott.
Nagy élmény volt látni a
focista srácok lelkesedését,
odaadó figyelmét és itt-ott már
briliáns technikai készségét az
egyérintõs passzos, a végén
kapura lövés feladatokban, a
kétkapus játékban...
Az edzés után az ifjú mester
elmondta, hogy az új idényben
húszfõs keretet akar kialakí-
tani, és így vágnak neki a
bajnokságnak. Hogy lesz-e új
U11-es bajnokcsapata
Leányfalunak, az majd elvá-
lik... Úgy hírlik, Leányfalu lab-
darúgó életében jelentõs vál-
tozások következnek  –  a fel-
nõtt csapatnál is.

Jubilált a nyári 
focibajnokság

Augusztus 20-án véget ért az idei
Nyári focibajnokság. E szezonban
öt fiúcsapat mérte össze tudását a
Barcsay iskola melletti pályákon,
a nyár folyamán összesen hat
alkalommal. Az elsõ helyezést a
Szedett-vedett csapat nyerte el,
ezüstérmes lett a Püspökmajor III.
csapata, a dobogó harmadik foká-
ra pedig a Good Boys együttese
léphetett. A legjobb kapus címét
Csákvári Norbert hódította el, a
legjobb játékosnak járó díjat
Várnagy Szabolcs vehette át, a
szezon gólkirályi címét pedig
Nyúzó István érdemelte ki.
200l óta megszakítás nélkül a
Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör
Sportegyesülete rendezi meg a
nyári focibajnokságot, s nem volt
ez másképp idén sem. A 2011-es
szponzorok között találjuk az
önkormányzatot, Jakab Pétert, az
Éjszakai Sportbajnokság vezetõ-
jét, és a Vasgyúró Diáksport Egye-
sületet. A rendezvény rangját mu-
tatja, hogy 2009-ben a Püspök-
major SE megkapta az Év Leg-

eredményesebb Pest Megyei Szer-
vezete díjat, amelyet a szabad-
idõsport kategóriában adnak át.
Nagyon sok gyermek és fiatal a
Nyári focibajnokság nyomán kap
kedvet és jelentkezik különbözõ
egyesületeknél, hogy versenysz-
erûen sportoljon. Innen indult és
játszik azóta a Városi Bajnokság
II. osztályában a Püspökmajor III.
csapata, a Püspökmajor I-II. csa-
patai pedig az I. osztályban. A

szentendrei lakótelepi grundról
indult és lett európai hírû játékos
Gyurcsányi Zsolt 102-szeres ma-
gyar futsal (teremlabdarúgó) vá-
logatott játékos. – Ha minden
összejön, jövõre is találkozunk –
zárta a díjkiosztót az elmúlt tíz
esztendõ koordinátora, Horváth
Gyõzõ.

Posztumusz díjátadó

A focibajnokság díjkiosztója mel-
lett idén egy rendhagyó díjátadás-
ra is sor került. Puzder János özv-
egye és fia trófeát, érmet és focil-
abdát vett át. A posztumusz elis-
merés apropóját az adta, hogy
tavaly év végén tragikus hirtelen-
séggel elhunyt sportoló a 2010-
11-es teremlabdarúgó bajnokság-
ban három hónapig még szerepelt
kapusként. – Ahogy annak idején
is kifejeztem, szerettük, tiszteltük
és becsültük Jánost. Ezek a díjak
nemcsak a Püspökmajor SE,
hanem az egész sportszeretõ tár-
sadalom részvétét hivatottak kife-
jezni – fogalmazott Horváth
Gyõzõ, az egyesület vezetõje.

A díjazottak és a szervezõ, balról jobbra: Szabó András, Kustán Botond, Nyúzó István,
Várnagy Szabolcs, Horváth Gyõzõ, elõttük Puzder Márton. 

Puzder János fia, Marci átveszi Horváth Gyõzõtõl a trófeát

JÓGA
indul szeptember 6-tól! 

KEDD 10:00  
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00

Szentendre, Waterfront Hotel 
a Duna-parton

1000 Ft/alkalom
MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net

MÛVÉSZI
TORNA

három korcsoportban,
heti két alkalommal 

a belvárosban

Jelentkezés 
4 éves kortól

Tel. 06-20-416-9136


