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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:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. 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
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Az országban egyedülálló
kezdeményezés indul
Szentendre városában:
konszenzusos társadalmi-
közösségi hálózat alakul
Szentendrei Egyeztetõ Fó-
rum (SZEF) néven. 

A szeptember 22-én este
18 órakor a Polgármesteri
Hivatal Dísztermében tar-
tandó alakuló megbeszé-
lésre a szervezõk minden,
a városban jelenlévõ szer-
vezetet, informális közös-
séget és platformot hívnak
és várnak.

„A Szentendrei Egyeztetõ
Fórum lényege, hogy meg-
határozott, konkrét ügyek
mentén összefogva, Szent-
endre, mint közösség ér-
dekeit képviselve aktivi-
tást váltson ki a helyi köz-
élet szereplõibõl, vagyis a
szentendreiekbõl. E mun-
kában hangsúlyozottan
nem az egyéni vagy cso-
portérdekek, hanem a vá-
ros alapvetõ, közös érdekei
dominálnak” – fejti ki a
kezdeményezés lényegét
Meszlényi-Bodnár Zoltán,
az esemény egyik koordi-
nátora. A fórumon minden
olyan helyi formális és
informális szervezetet, ba-
ráti társaságot, közössé-
get, de akár magánsze-
mélyeket is szeretettel lát-
nak, akik, illetve amely-
nek tagjai fontosnak tart-
ják Szentendrét.

A fórum tagjai támogató
nyilatkozatban fejezhetik
ki csatlakozási szándé-
kukat a kezdeményezés-
hez, akik pedig a folyama-
tok megfigyelésén túl ten-
ni is szeretnének a közös
érdekek érvényesítéséért,
azok csatlakozhatnak a
Szentendrei Társadalmi
E g y ü t t m û k ö d é s h e z
(SZETE).

Hangsúlyozottan „civil”
kezdeményezés ez, még-
hozzá a szó klasszikus
értelmében: a résztvevõk

ideológiáktól és pártpoli-
tikától mentesen, feleke-
zeti és világnézeti ho-
vatartozástól függetlenül
ügyködhetnek közös dol-
gainkon, mint a város pol-
gárai, akiknek célja az
élhetõ, hosszú távon is
fenntartható Szentendre
kialakítása és mûködte-
tése. A SZEF és „akciócso-
portja”, a SZETE tehát egy
széles bázison álló kö-
zösség Szentendréért.

„A kezdeményezés külön-
legessége abban rejlik,
hogy egyenrangú, egymás
mellé rendelõdõ tagokból
áll, és konszenzusos ala-
pon üzemel. Sem a SZEF,
sem a SZETE nem szer-
vezetként vagy intézmény-
ként mûködik,  nem vá-
lasztunk vezetõket, emiatt
nem személyek, hanem
ügyek mellé szervezõdik,
ahol vannak „ügy-vivõk”
de a SZETE-t nem szemé-
lyek szabályozzák, hanem
az ügyek melletti együtt-
mûködés. Minden döntést
konszenzussal hoztunk
már az elõkészítés során
is, s a továbbiakban is egy
velejéig pozitív kezdemé-
nyezésként szeretnénk dol-
gozni” – avat be a mûkö-
dés részleteibe Fekete Já-
nos, a kezdeményezõk
egyik tagja. A támogató
tagok közül bárki kommu-
nikálhat problémákat, te-
matizálhat felmerülõ ak-
tuális közéleti ügyeket, sõt
generálhat is ilyeneket,
hiszen a lényeg, hogy a
problémák a közbeszéd
felszínére kerülhessenek.

Ezt követõen a tagok há-
lózata felméri az ügyet és
cselekszik, szükség esetén
szakértõket von be a prob-
léma megoldása érde-
kében. Ha érdekellentét
merül fel a résztvevõk
között, akkor a SZETE
független álláspont kiala-
kítására törekedve, szak-
mai alapon, Szentendre,
valamint Szentendre kö-
zösségeinek érdekeit szem
elõtt tartva és a meg-
gyõzés eszközeit használ-
va megegyezésre fog tö-
rekedni. A cél egyszerû,
ám annál nemesebb: prob-
lémamegoldás a lehetõ
legszélesebb körû elége-
dettséggel.

A szeptember 22-i fórum
legnagyobb lehetõsége,
hogy nyitott fórum, ami-
hez kapcsolódni lehet. A
résztvevõk száma a létre-
jövõ kapcsolódások szá-
mát növelheti, és ezért
számítanak mindenkire,
akit érdekel Szentendre
sorsa. Fontos feladatuk
kialakítani, hogy milyen
módon tud a SZETE
együttmûködni a helyi
közigazgatással, az önkor-
mányzat döntéshozóival.
A szervezõk bizakodnak,
hiszen az elméletek tet-
tekre váltása a hivatásos
helyi döntéshozók mellett
a polgárok kedvét is meg-
hozhatja ahhoz, hogy
kézbe vegyék saját ügyeik
közös megoldását.

További információ:
www.szete.hu

Szentendre Város Önkor-
mányzata pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok bér-
bevételére:

• Szentendre, 2335 hrsz-ú, ter-
mészetben Fõ tér 16. szám alatt
található 57 m2 alapterületû hely-
iség;
A pályázatokat a hivatal iktatójába
szeptember 20. 9 óra 00 percig
• Szentendre, 2314 hrsz-ú, ter-
mészetben Városház tér 1. szám
alatt található 30,44 m2
alapterületû üzlethelyiség és 27,71
m2 alapterületû galéria;
A pályázatokat a hivatal iktatójába
szeptember 20. 10 óra 00 percig 
• Szentendre, 2330 hrsz-ú, ter-
mészetben Városház tér 3. szám
alatti épület pinceszintjén található
384 m2  alapterületû helyiségcso-
port;
A pályázatokat a hivatal iktatójába
2011. szeptember 20. 11 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan
Portál) oldalon tekinthetõ meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Egy velejéig pozitív szervezõdés
ÜGYKÖZPONTÚ PROBLÉMAMEGOLDÁS TÁRSADALMI MUNKÁBAN
SZENTENDRÉN
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A polgármester
programja

Szeptember 16-17. (péntek,
szombat)
09.00 TÖOSZ Településvezetési

Akadémia

Szeptember 19. (hétfõ)
09.00 Corvinus zárókonferencia

Szeptember 20. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés 

Szeptember 21. (szerda)
09.00 Egyeztetés az Aldi képviselõivel
10.00 Megbeszélés a Vodafone

képviselõivel
13.30 DPÖTKT társulási ülés

Szeptember 22. (csütörtök)
10.00 TÖOSZ konferencián prezentá-

ció a „Nõkre szabott város” 
programról

Szeptember 23-27. (péntek-
hétfõ)
Huntingdon-ban ünnepélyes
testvérvárosi találkozó

Szeptember 28. (szerda)
09.00 Vezetõi megbeszélés
15.00 Babautalvány átadás
17.30 Évindító értekezlet óvodai

vezetõkkel

Szeptember 29. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.00 Pro Szentendre TB ülés
17.00 Városfejlesztõ Egyesület ülése

Az alpolgármester
programja

Szeptember 23. (péntek)
09.30 VSZ Zrt. Felügyelõbizottsági

ülés

Szeptember 27. (kedd)
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés

Tisztelt Szentendrei lakosok!

Hosszú elõkészület után – a sza-
márhegyi lakosok régi vágyát
valóra váltva – ez év júniusi dön-
téssel az Iskola utcát egyirányúsí-
tottuk az Arzén utcától a Dodola
utca (temetõ) irányába. Erre a
döntésre azért volt szükség, mert
iskolaidõben reggel kb. 40 perc
alatt több száz autó vágott át erre
azért, hogy a belváros iskoláit
megközelítse.
Ez a hatalmas forgalmi terhelés
komolyan veszélyeztette az ott
lakók egészségét és gyermekeik
biztonságát, de tartani lehetett a
környék pincéinek esetleges be-
szakadásától is. Fogadóóráimon,
de telefonon is folyamatosan ke-
restek az ott lakók, hogy szün-
tessük meg ezt az áldatlan állapo-
tot!
Azt akartuk, hogy ezzel egy-
idõben a Református Gimnázium
elõtti balra kanyarodó lámpa zöld
idejét a Közútkezelõ hosszabbítsa

meg, de erre a mai napig – bár re-
mény van rá – nem került sor.
A szeptemberi tanévkezdéskor azt
tapasztaltam, hogy a helyzet
szinte semmit sem változott, csak
most a többi utcán (Bartók Béla,
Angyal u.) próbál meg mindenki –
nem kis kerülõkkel –, de még min-
dig a Szamárhegyen átvágni.
Olyan autós is volt, aki egyszerû-
en bement az egyirányú behajtani
tilos táblánál az Iskola utcába.

Tisztelt Városlakók!

Mindnyájan tisztában vagyunk
vele, hogy Szentendrét az autófor-
galom napjainkra többszörösen
kinõtte, a belváros utcái inkább
romantikus sétákra, mint gépjár-
mû-forgalomra valók. Nagyon
nagyra törõ elképzeléseink lenné-
nek ennek megoldására, de a
közeli jövõben ennek semmi pénz-
ügyi realitása nincs.
A helyzet megoldásának kulcsa
most az Önök kezében van. Ezért

tisztelettel kérek mindenkit, pró-
báljon meg reggel a belváros
megközelítésére alternatív meg-
oldást találni. Konkrétan javasol-
nám a Pannónia felõl jövõknek a
Provincia parkoló, a Pismány felõl
érkezõknek pedig a Dunakorzó
használatát. Mindkét helyen lehet
ingyen parkolni, és max. 2-3 per-
ces sétával a belvárosi iskolákat,
óvodát megközelíteni.

Tisztelettel kérem Önöket, vi-
gyázzunk gyermekeinkre, óvjuk
egymást, kíméljük meg belváro-
sunkat a fölösleges autóforga-
lomtól!

Köszönöm eddigi segítségüket,
továbbra is várom észrevételeiket
fogadóórámon a hónap elsõ hét-
fõjén 17 órától a Kulturális Kft.
irodájában (Dunakorzó 18.) ill. a
tolonics@yahoo.de email címen.

TOLONICS GYULA
Belváros 1-es körzet képviselõje

Autósforgalom a belvárosban

Advent! 
Felhívás kereskedõk, 
vállalkozók, civilszervezetek
és szentendrei polgárok
számára

Várjuk mindazok jelentkezését,
akik a városunkban már hagyo-
mánnyá vált adventi vásáron
szeretnének részt venni. 
A korábbi években is nagy érdek-
lõdésre számot tartó rendezvényt
a szentendrei TDM szervezettel
közösen szervezzük. Az advent
elsõ napjától január 6-ig tartó
vásárra elsõsorban kézmûves ter-
mékeket árusítók jelentkezését
várjuk, Szentendrérõl és a
környezõ településekrõl, akik a
Dumtsa utcában felállított
esztétikus faházakban kapnak
lehetõséget termékeik forgal-
mazására.
Várjuk továbbá azon szervezetek,
közösségek, galériák, vállalkozók
jelentkezését, akik az álltaluk
erre az idõszakra szervezett
eseményeket megjelentetnék
ünnepi programfüzetünkben. 
Jelentkezni a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit
Kft.-nél a dmh@dunakanyar.net
e-mail címen lehet. 

SZENTENDREI KULTURÁLIS KFT.

Forgalmirend-változás 
Tisztelt Szentendrei Lakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a belváros-rehabilitációs mun-
kálatok kapcsán 2011. szeptember 12-tõl jelentõs forgalmirend-
változás lépett életbe városunkban:

• A Péter-Pál utca mindkét irányból, tehát a Dunakorzó, valamint a
Kucsera Ferenc utca felõl is zsákutca lett, míg a Bükkös-part ismét tel-
jes egészében járható az Apor hídig, ahol a hídon áthaladva a Jókai
utcán is tovább lehet hajtani.
• A Kucsera Ferenc utca egyirányú lett az Apor híd irányába, ugyan-
úgy, mint a Kanonok utca a Bükkös-part felé. Ezekben az utcákban a
lezárások elõtti forgalmi rend állt vissza. 
• A Bajcsy-Zs. utcát két irányban lehet elhagyni: a Kanonok utcán
jobbra kanyarodva a Bükkös part irányába, valamint a Városház téren
haladva, a Kucsera Ferenc utcán keresztül az Apor híd felé. 

A megfelelõ haladási útvonalakat a közlekedési jelzõtáblák is mu-
tatják, ezért kérjük Önöket, hogy azok útmutatását követve közleked-
jenek! Kérjük szíves megértésüket és további együttmûködésüket a
belváros-rehabilitáció munkálatai alatt!

Köszönettel
SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az ELMÛ karbantartási munkái
miatt szeptember 28-án,
szerdán a Polgármesteri
Hivatal és az Okmányiroda
zárva tart, helyette szeptember 
29-én, csütörtökön 8-12 óráig 
és 13-16 óráig tartunk ügyfélfo-
gadást.
Megértésüket köszönjük!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ
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Ebtartás
Városunkban sok embernek okoz problémát, hogy
az ebtulajdonosok nem tartják be azokat a jog-
szabályokat, amelyek az ebtartás feltételeit
meghatározzák, beleértve a közterületen történõ
jogszerû magatartást is. Rendszeresen kapunk
bejelentéseket, hogy a közterületeken egyre több a
póráz nélkül sétáltatott kutya, a patakban történõ
kutyafürdetés és a kutyaürülékkel szennyezet
terület. Ebben a cikkben a kutyatartókat szeret-
nénk figyelmeztetni néhány nagyon fontos, min-
den körülmények között betartandó szabályra.
Szentendre közigazgatási területén az állattartás-
ról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (teljes
terjedelemben a www.szentendre.hu internetes
oldalon olvasható) határoz meg részletes szabá-
lyokat, amelynek hatálya kiterjed a mezõgazdasá-
gi haszonállatokra, a verseny- és sport céljából
tartott állatokra, a tenyésztési célból tartott álla-
tokra, a kedvtelésbõl tartott állatok tartásának és
az állatokkal való bánásmódnak azon körül-
ményeire, amelyekre magasabb szintû jogszabály
elõírásai nem vonatkoznak, valamint a háziasított
állatok gazdátlan egyedeire (kóbor állat).
A rendelet szerint az eb tulajdonosa köteles állatát
úgy tartani, hogy az a környezetében élõk nyu-
galmát – sem szag, sem zajártalommal – ne zavar-
ja, anyagi kárt, félelmet ne okozzon, testi épséget
és egészséget ne veszélyeztessen. 
Lakótelepeken, társasházakban, többlakásos lakó-
ingatlanon lakásonként 1 eb tartható, valamint
ennek szaporulata 8 hetes korig. Amennyiben a
közvetlenül érintett szomszédok többsége az eb
tartását – az eb veszélyt okozó természete vagy
indokolatlan ugatása, vonyítása, illetve kelle-
metlen szaga, egészségi állapotával összefüggõ
undort keltõ megjelenése, vagy egyéb ok miatt –
tartósan zavarónak tarja, az eb tartása megtilt-
ható. A társasház szervezeti és mûködési sza-
bályzatában elõírható, hogy az eb tartás tilos.
Külterületi ingatlanon 3 eb, belterületi ingatlanon
2 eb tartható, és ezek szaporulata 8 hetes korig.
Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy
tartható, ha onnan sem a szomszédos ingatlanra,
sem a közterületre nem juthat át. Az utcafronti
kerítésnek olyan zártnak kell lenni, hogy azon az
eb kinyúlni, kibújni ne tudjon!
Az ebet közterületen, lakóépület közös használat-
ra szolgáló helyiségeiben, közösségi helyisé-
geiben, közös használatra szolgáló területein biz-
tonságos, olyan hosszúságú pórázon kell tartani,
vezetni, amely megakadályozza, hogy az eb kárt,
félelmet okozzon az emberekben és az állatokban,
illetve amely õt is megvédi az estleges veszélyek-
tõl. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó
tartozik felelõsséggel. Ebet szabadon engedni
Szentendre város közigazgatási területéhez tar-
tozó külterületen tilos, kivéve a vadászkutyát a
vadászterületen. A 2010. december 31. napját kö-
vetõen született ebet kizárólag – az egyedi azo-
nosítást szolgáló – mikrochipes megjelölést, és re-
gisztrációt követõen lehet közterületen sétáltatni.
Az állat felügyeletét ellátó állatorvos véleménye

alapján harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan
természetû ebek esetében az elõzõ bekezdésben
meghatározott területeken, illetve helyiségekben a
rövid póráz mellett a szájkosár alkalmazása is
kötelezõ, illetve az eb támadását követõ hatósági
eljárás lefolytatása eredményeként elõírható!
Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott
személy az ebet a közterületen kizárólag pórázon
vezetheti, köteles gondoskodni az eb által köz-
területen okozott szennyezõdés (ürülék, hányadék
stb.) haladéktalan eltávolításáról, valamint köte-
les az ehhez szükséges eszközöket magánál tar-
tani.
Az eb tartója köteles az ebet saját költségén ve-
szettség ellen beoltatni és széles spektrumú
féreghajtó szerrel való kezelésérõl gondoskodni és
az eb oltását és féregtelenítését bizonyító iga-
zolást vagy oltási könyvet az azt ellenõrzõ kerületi
fõ-állatorvos, közterület-felügyelõ vagy rendõr fel-
szólítására bemutatni. 
Aki természetellenesen viselkedõ kóbor ebet,
macskát vagy egyéb állatot észlel, köteles azt a
hatósági állatorvosnak bejelenteni.
A gazdátlan vagy gazda nélkül kóborló ebek
befogásáról a gyepmester gondoskodik a bejelen-
téstõl számított 48 órán belül. A befogott ebek
megõrzése 14 napig a gyepmesteri telepen törté-
nik, melyek a felmerült befogási, állatorvosi és
tartási költségek térítése ellenében kiválthatóak.
Az elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, víz-
folyásba, csatornába, közterületre kitenni.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy szabály-
sértésnek minõsül:
• a közterületek tisztántartására vonatkozó állat-
tartással kapcsolatos rendelkezések megszegése, 
• az eb kötelezõ veszettség elleni védõoltásának
elmulasztása, 
• az eb élelmiszer-árusító üzletbe, közfürdõ
területére, közintézménybe, játszótérre való be-
vitele vagy beengedése, 
• az eb közterületen póráz nélkül való sétáltatása. 

A szabálysértési tényállás bizonyított megvaló-
sulása esetén az eb tulajdonosa, illetve az eb fel-
ügyeletével megbízott személy 30 000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés elköve-
tõjével szemben 3000 – 20 000 forintig terjedõ
helyszíni bírság is kiszabható, melyre a közte-
rület-felügyelõ is jogosult.
Kedves kutyatartók!
Kérjük Önöket, hogy legyenek egy kicsit tekintettel
azokra is, akik nem „kutyagumikat” kerülgetve
szeretnék élvezni gyönyörû városunkat sétáik
során, vagy gondoljanak azokra, akik kicsi gyer-
mekükkel szeretnének a játszótéren eltölteni egy
délutánt. Egymás mellett is lehet békében élni a
„kutyásoknak” a „nem kutyásokkal”, csak egy kis
odafigyelés szükséges: egy póráz, amellyel meg-
akadályozható az eb támadása és a félelem ki-
alakulása a járókelõkben, egy zacskó, amivel
összeszedhetõ a kutya közterületen keletkezett
ürüléke. Csekély a kötelezettség, amelynek be-
tartásával elkerülhetjük a konfliktusokat.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA

Figyelem!RENDÕRSÉGI HÍREK

Fegyveres fenyegetõ

A Szentendrei Rendõrkapitány-
ságra szeptember 4-én bejelentés
érkezett egy Budakalászon
történt családi veszekedésrõl,
miszerint egy férfi bántalmazta
feleségét két kiskorú gyermeke
jelenlétében. A helyszínen
kiderült, hogy a férfi erõsen ittas
állapotban volt és agresszívan
viselkedett. Egyik hozzátartozója
elmondása szerint lõfegyverrel
rendelkezik. A helyszínre
kiérkeztek a Szentendrei
Rendõrkapitányság és mentõ-
szolgálat munkatársai. A férfi
önszántából elõször gyermekeit,
majd a feleségét is elengedte,
akinek a sérüléseit a mentõszol-
gálat munkatársai ellátták. 
A bejelentés tartalmára tekintet-
tel, a Terrorelhárítási Központ
munkatársai vonultak ki a
helyszínre, és a házban
tartózkodó férfit elfogták, majd 
a Szentendrei Rendõrkapi-
tányságra elõállították. A
Szentendrei Rendõrkapitányság
kiskorú veszélyeztetése és súlyos
testi sértés elkövetése miatt 
folytat büntetõeljárást, az
elkövetõ õrizetbe vétele
megtörtént. 

Vadkender-telep

Szeptember 4-én bejelentés
érkezett a Szentendrei
Rendõrkapitányságra, hogy
Leányfaluban található családi
házhoz tartozó bokros területen
egy ablak nélküli épületben egy
férfi vadkendert termeszt. A
helyszínen talált növényeket
lefoglalták, elszállították, majd
szakértõt rendeltek ki. A bejelen-
tés alapján elfogtak két személyt,
akiket – elszámoltatásukat
követõen – õrizetbe vettek.

BALÁZS LUCA

Konténeres sitt- 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797



Újabb mobilovi 
A tavaly Ovi-Suli program keretén belül történt teljes körû
felújítást követõen idén 27 kis óvodás veheti birtokba az új,
gyönyörûen kivitelezett mobilovit a Püspökmajori Tag-
óvodában, melynek átadására szeptember 13-án került sor. 

Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõ beszédében elmondta, hogy
évente 300-350 gyermek születik, a városban folyamatosan kevés a
bölcsõdei és az óvodai férõhelyek száma. Ezen a városvezetés úgy
tudott segíteni, hogy pályázati forrásból a Vasvári óvoda után a
Püspökmajori Tagóvodához is csatoltak egy mobilóvodát. A polgár-
mester megköszönte a pedagógusoknak, szülõknek a segítséget,
Magyariné Miskolczi Ildikó óvodavezetõvel együtt átvágták a szalagot,
és ünnepélyesen átadták a
Bárányka csoport tágas, világos,
hangulatos, korszerû szigetelés-
sel és fûtésrendszerrel kialakított
szobáját.
Szántosi Judit, Szentendre Város
Óvodai Intézményének vezetõje
kérdésünkre elmondta, hogy
évek óta problémát jelent az óvo-
dai túljelentkezés, jó ötletnek és
gazdaságos megoldásnak tûnt,
hogy a csobánkai óvoda min-
tájára a városban is létesülhes-
sen konténerelemekbõl összeállí-
tott óvodai csoportszoba. A Vas-
vári-lakótelepen egy éve mûködik
sikeresen a mobilovi, így – a
bõvítéshez szükséges területet
figyelembe véve – a Püspök-
majori óvoda bõvítése jöhetett
számításba. Így kevesebb jelent-
kezõt kellett elutasítani, és elin-
dulhatott az ötödik csoport a
tagóvodában három új pedagó-
gussal. Példaértékû volt az össze-
fogás a többi óvodával: játékok-
kal, bútorokkal, fejlesztõ esz-
közökkel ajándékozták meg az
induló csoportot. S bár a szülõi
vélemények megoszlottak, a mo-
bilovi legfeljebb a külleme miatt
lehet meglepõ, belül ugyanolyan
igényes, mint a fõépület többi
csoportszobája, és az átjárás is
akadálytalan. A 16 milliós be-
ruházás kivitelezését a Mobilbox
Konténer Kereskedelmi Kft.
végezte, a megvalósulás közel
egy hónapot vett igénybe. A
következõ lépés az óvoda Con-
certo programon belül történõ
energetikai korszerûsítése – az
épület homlokzati-, lábazati- és
tetõszigetelése – lesz 44 millió Ft
értékben.
És végül egy kérdés, ami fel-
merül: mitõl mobil az ovi? Attól,
hogy bármikor, bárhova áthe-
lyezhetõ, elvihetõ. 
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A meteorológiai õsszel együtt új
világ is köszöntött ránk. Egy
olyan világ, amelyik a magyar fél-
tekén egészségesebb, fittebb,
soványabb embereket hord majd a
hátán. Egy kicsit erre azért még
várnunk kell, egyelõre ott tar-
tunk, hogy rábeszélés, szájba-
rágás meg példamutatás helyett
törvénybe iktatva, felülrõl vezetve
terelnek a helyes útra bennünket.
Az a helyzet, hogy szeptember
elsejével bevezették a népegész-
ségügyi termékdíjat, más szóval,
ahogy mi mondjuk, a chips-, ham-
burger- vagy cukorkaadót. Tehát
mindent, ami romba döntené az
egészségünket – az üdítõitalokat,
energiaitalokat, elõrecsomagolt
édességeket, a sós snackeket és
az ételízesítõket – extra adóval
sújtják, hátha a másfélszeres
áremelkedéstõl egészen elmegy a
kedvünk tõlük, és a boltban, a
pult elõtt állva inkább a sárga-
répát vagy a natúr joghurtot vá-
lasztjuk helyettük. Eddig szép. De
mi lesz a Tabakkal?
Mert ugye a belváros egyik el-
dugott utcájában van egy hely,
ahová már ki tudja, hány generá-
ció óta jár a szentendrei édes cse-
megéért. Gyerekek serege tér be
oda nap nap után, hogy gumi-
cukorral, gyümölcsrágóval, jég-
nyalókával öblítse le az iskolából
a Jankó utcába vezetõ út porát.
Zsebpénzükbõl eddig nem kellett
sokat áldozni, hiszen egy száza-
sért akár három-négyféle finom-
ságot is becsomagolt nekik Szlo-
vák Andrásné, a tulajdonos.
Eddig így volt, de nem is lehetett
volna másképp, hiszen a sokat
látott hölgy igazán kitapasztalta
már a hosszú évek során a kis-
kereskedelem csínját-bínját, pon-
tosan tudja, mit, mennyiért kell
adni, hogy jusson is, maradjon is.

Az áraknak nem szabad a magas-
ba szökni, mert az csak elriasz-
taná a vevõt.
Hát, volt kitõl tanulni a szakmát,
hiszen régi kereskedõcsalád sarja.

Édesapja, a tõsgyökeres szent-
endrei család feje, Pistyur Miklós
épp a szomszédban, a mai Do-
rothea kávézó helyén alakította ki
egy istállóból motorjavító mûhe-
lyét sok-sok évvel ezelõtt. Aztán a
mûhelyt az államosítás idején
elvették, aztán meg visszaadták,
de fújhatott bármerrõl a politika
szele, a lelkesedés nem adott
alább, a túlélés tudománya csöp-
pet sem csorbult az idõ során. Sõt,
egyik fia – a mai Tabak helyén –
esztergályos mûhellyel terebé-
lyesítette tovább a családi vál-
lalkozást. Aztán annak helyén
lánya – a kedves hölgy a Tabakból
– nyitott fodrászüzletet, majd
késõbb szatócsboltot. Az utób-
biban volt minden, amire egy ház-
tartásban szükség lehetett; gyap-
júfonal, játék, édesség… Néhány
dolog akkori helyét még ma is
õrzi a bolt, csak a keresletnek
megfelelõen nyalánkságok vették
át a helyét. Mert jó kereskedõhöz
híven, próbálkozott õ minden-
félével, mire rájött, mi az, amit
megéri a polcra tenni. Az édesség
bevált az utóbbi huszonhárom
évben, úgy látszik, az ilyesmire

mindig vevõ a vásárlóközönség.
Bár azért ez így mégsem igaz,
mert ennek is megvan a szezonja,
meg a fazonja. Például be kellett
látni, hogy fél tizenkettõ elõtt
nem érdemes kinyitni, de öt után,
ha nem akar az áruval „kettes-
ben” maradni, be kell zárni. A
nyári szezonban inkább otthon
érdemes sziesztázni, viszont õsz-
tõl tavaszig – míg az iskola tart –
teljes lelkesedéssel a pult mögött
helyt állni. És mindemellett az
sem mindegy, mi van kínálatban.
Mert érdekes és megmagyarázha-
tatlan módon nem csak az árak, a
kereslet is nagyban meghatározza
a forgalmat. Csokoládéért például
a kedves vevõk alig-alig térnek
be, így a pangó Snickers-készletet
egész nyáron át, Szlováknénak
kellett egyesével elszopogatnia,
viszont a gumicukor, meg a
rágógumi állandóan gyorsan cse-
rélõdõ árunak bizonyul. Ki érti
ezt? A gyerekek biztosan. Õk
azok, akik fenntartják, éltetik, és
ha szükséges, megmentik a Ta-
bakot. 
Igen, megmentik, mert tavasszal
nagy összefogásról tettek ám ta-
núbizonyságot. Akkoriban forgott
kockán talán elõször igazán az
üzlet élete. Az önkormányzat,
mint tulajdonos, meg kívánta
emelni a bérleti díjakat, amit a kis
forgalomból fenntartott boltocska
aligha élt volna túl. A veszélynek
hamar híre ment, és pillanatok
alatt több mint háromszáz aláírás
került egy „petícióra” Szentendre
kis- és nagyiskolásaitól. A veszély
akkor elhárult, de most újra fe-
nyeget, hiszen nyakunkon a cu-
korkaadó!
Azért egy szép mégis van a dolog-
ban, és ha szabad ilyesmit kisa-
játítani, akkor ez már-már hun-
garikumnak számít, vagy legaláb-
bis mi annak éljük meg. A bajban
beindul a túlélési ösztönünk, a
magyar furfangos észjárás, és
addig-addig forgatjuk, csûrjük-
csavarjuk a gondot, míg csak
megoldódik valahogy.
Szlovák Andrásné sem aggódik,
ahogy mondja: „Sok mindent le-
nyeltünk már, ez is menni fog.
Egyelõre nem látni, mi lesz, mi-
lyen hatással lesz ránk az új adó.
Végül is, a Tabak alacsony árain
nem emelhet túl nagyot az a más-
félszeres emelkedés! Ezentúl a
húsz forintos cukorka harmincba
kerül majd, az nem tûnik sok-
nak.”

F. VADADI ADRIENN
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De mi lesz a Tabakkal?A SEGÍTSÉG HÁZHOZ JÖN 
– Hívjon! „Családi élet 
ÚTIKALAUZ”

SZÜLÕKNEK 
egyéni beszélgetés, workshop (mûhelymunka),
online (elektromos-levelezés) keretében
elméleti segítség 
• a szülõi feladatok érzelmi kezelésére (gyer-
mekvárás idõszakától a felnõtt gyermekig)
• szimbolikus gondolkodásmód kialakulásának
segítése a gyermeki érzelemvilágban
(születés, betegségek, családi konfliktusok, a
halál tényének feldolgozása)
• a „hogyan játsszunk gyermekeinkkel – és mikor
ne?” – probléma értelmezése
gyakorlati segítség
vfõzési praktikák (húsevõktõl a vegetáriánus
konyháig, tanácsok vegan étkezéshez) 
• „gasztronómiai” tanácsadás 
• protokoll: családi-, baráti-, társasági- össze-
jövetelek szervezése 
• gyermek foglalkoztatásában, felügyeletében,
amíg a szülõnek „szabadidõre van szüksége”.

GYEREKEKNEK, DIÁKOKNAK
Kicsiknek egyéni vagy kis-csoportos mese-órák
keretében 
• érzékszervek fejlesztése, megfigyelõképesség
erõsítése 
• gondolkodás, következtetés képességének
kialakítása, erõsítése
• anyanyelvi készség fejlesztése
• empátia és tolerancia képességének
kialakítása, erõsítése
Iskola-elõkészítõ foglalkozások keretében:
• hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges
készségek kialakítása
• nyelvi- és kommunikációs kifejezõkészség
erõsítése 
• megfigyelés, rendszerezés képességének
fejlesztése, erõsítése
• önismeret fejlesztés, önértékelés
képességének kialakítása
• szociális érzékenység kialakítása
Önképzõ körök diákoknak, érdeklõdõknek:
• elõkészítés gimnáziumi felvételire, érettségire 
• „tanulás tanítása” tanulás-módszertani tréning  
• önismeret-, önérvényesítõ kommunikáció
fejlesztése
• színháztörténeti, jelmez- és divattörténet, rek-
lám, média-ismeret kurzus.

Elérhetõség:
H. SZABÓ ÁGNES IBOLYA 06-30-9002452,
h.szabo.ibolya@gmail.com
Diploma: egyetemet végzett okleveles 
középiskolai tanár 
További képzettségek:
„Focus Europe at IUC Course - Certificate

Diplom”  Dánia
(alternatív pedagógiai módszerek elsajátítása,

nemzetközi fórum) 
„Tanári eredményesség tanulása” diploma,
Gordon Iskola
„Tanulásmódszertan, a tanulás tanítása” diploma,
Budapest A K G 
„Szülõi eredményesség tanulása” diploma
Gordon Iskola
„Szervezeti irányítás” diploma, CTF VII. Nyári
Nonprofit Kollégium
„Minõségbiztosítás az intézményi
gyakorlatban”diploma, Pest Megyei PSZI
Nyelvismeret: társalgási szintû angol tudás
Gyakorlati tapasztalat: szakmai háttér, házi-
asszony, protokollban és gasztronómiában jártas,
3 gyerekkel.
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Tavaly
szeptember
15-én tartot-
ták az elsõ
s z a k m a i
fórumot a
Turisztikai
Desztinációs
M e n e d z s -

mentrõl. E furcsa nevet és a
mögötte álló célt – a helyi
idegenforgalom fellendíté-
sét – akkor már sikerült
megismernünk, de konkrétu-
mok még nem hangzottak el.
Azóta beindult a munka. Egy
mondatban hogyan értékeli
az elmúlt évet?
Az elmúlt hónapok elsõsorban a
partnerekkel való bizalomépítést
és a középtávú szakmai munka
elékészítését szolgálták. Megke-
restünk rengeteg vállalkozót és az
idegenforgalomban érdekelt vál-
lalkozást, szakmai szervezetet,
pályáztunk helyi és EU-s forrá-
sokra, és elkészítettünk egy kö-
zéptávú fejlesztési tervet is. A
gyakorlati életben emellett elindí-
tottuk az iranyszentendre.hu
weboldal, amely hamar az egyik
leglátogatottabb lokális weblap
lett, és számos városi program
kivitelezésében is részt vettünk. 

Mi volt a legnagyobb fel-
adat, amivel sikerült meg-
birkózniuk?
Rengeteg energiát fektettünk bele
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt TDM pályázat elké-
szítésébe, amelyen végül 49 mil-
lió forintot nyertünk. E pályázat-
ba, amely 5+2 évre szól, számos
fontos fejlesztésre szoruló szak-
mai kérdés megoldása került be-
építésre. Így például a Tourinform
Iroda helyén épülõ turisztikai
látogatóközpont belsõépítészeti
és informatikai fejlesztése – mely-
nek udvarára a környékre jel-
lemzõ õshonos növényeket ülte-
tünk, mint a szentendrei rózsa, a
piszke vagy a szõlõ –, valamint
egy, szintén az épületen belül
helyi termékeket és egyedi, mi-
nõségi szentendrei ajándéktár-

gyakat kínáló üzlet kialakítása. A
pályázat ezenfelül lehetõséget ad
a különbözõ kiállításokon való
részvételen túl végre saját, minõ-
ségi imázskiadványok készítésére
is, és egy új, családbarát pihenõ-
hely kialakítására a Czóbel park-
nál. És végül, de nem utolsósor-
ban ugyancsak jelentõs marke-
tingkeretet alakítottunk ki az ad-
venti események támogatására is. 

Mit takar ez utóbbi pon-
tosan?
Tevékenységi körénél fogva
ugyan a Kulturális Kft. kapta meg
az adventi vásár rendezési jogát,
de ahhoz, hogy ez a város turisz-
tikai területén is eredményt hoz-
hasson, és a holtszezon idején
növekedjék a látogatottságunk,
szoros együttmûködésbe fogtunk.
Bevallom, ez nem volt nehéz, hi-
szen a városvezetéssel egyetértés-
ben mindkettõnk célja, hogy or-
szágos hírûvé fejlesszük a rendez-
vényt, és egy könnyen megkülön-
böztethetõ, helyi jellegzetessé-
gekkel rendelkezõ, kiemelkedõ
színvonalú eseményt tudjunk a
következõ években létrehozni.
Ehhez mi többek közt vállaltuk
egy olyan pavilonsor elkészítését,
amelynek darabjai szentendrei
mûemléképületek jellegzetessé-
geit viselik magukon, valamint
szeretnénk, ha sikerülne létre-
hozni egy belvárosi jégpályát is az
ünnepi idõszak idejére.

Korábban említette a biza-
lomépítést. Mit tapasztalt,
hogyan viszonyultak a TDM-
hez a helyi vállalkozók?
A megkeresésük sokkal pozití-
vabb eredménnyel járt, mint amit
elõre sejtettünk. Bár a városreha-
bilitációs munkálatok hatása
miatt nehéz volt néha mosolygós
arcokat találni, de végül kedvezõ
fogadtatásra leltünk. Úgy néz ki,
2011 végére elérjük, hogy 35-40
vállalkozó hivatalosan is a TDM
tagja legyen.

Miért jó nekik, ha taggá
válnak?

A TDM számára fizetett jövõbeni
tagdíjért cserébe komoly érdek-
védelmi hátteret és kommuniká-
ciós megjelenést biztosítunk szá-
mukra. Ráadásul, ha önállóan
pályázni szeretnének, akkor ko-
moly elõnyt jelent számukra az
EU-pályázatok esetén, ha rendel-
keznek TDM-tagsággal. Ezen felül
rendszeresen továbbképzéseket,
tanácsadásokat is szeretnék
2012-tõl megvalósítani, így
segítve a munkájukat.

Számos kisebb-nagyobb
rendezvény megszervezése
is a TDM elmúlt egyévi mû-
ködéséhez fûzõdik. Melyik
volt a legsikeresebb?
Aligha lehet erre mást válaszolni,
mint hogy a maga mûfajában
mindegyik szép sikerrel futott.
Élénk érdeklõdés övezte az idén
elsõ alkalommal megrendezett
Szomszédünnepet. Körülbelül
900-an regisztráltak, közöttük
versenyt is hirdettünk, amelynek
nyertes csapata 100 ezer forintot
költhetett el a saját környezeté-
nek csinosítására. Ezt a pénzt
idén a László-telepiek nyerték
meg. A visszajelzések kifejezetten
kedvezõek voltak. Elindult az
együttmûködés Visegráddal, Esz-
tergommal és Váccal, akikkel az
Utazás Kiállításon közös pavilon-
nal léptünk fel, és közös program-
füzetet jelentettünk meg Vár a
Dunakanyar címmel. Részt vet-
tünk támogatóként a PMMI fel-
kérésére a Múzeumok Éjszakáján,
amely szintén a vártnál nagyobb
sikerrel zárult, és a városrehabi-
litáció kommunikációjában is te-
kintélyes munkát végeztünk, hogy
Szentendre idegenforgalma a fel-
újítások ideje alatt se szüneteljen.

Milyen aktuális fejleszté-
sek várhatók a közeljövõben
a TDM háza táján?
Elkészült egy teljesen új turisz-
tikai alapokon nyugvó térképünk,
amely hamarosan kikerül a kö-
zönség elé tábla és nyomtatott
zsebtérkép formájában. A napok-
ban, ha minden jól alakul, akkor

a Public Art pályázatnak is végre
nekifutunk. Ezen kívül aktív
stratégiakészítõi és lebonyolítói
szerepet vállaltunk egy olyan
infokommunikációs pályázatban,
amely a fejlett informatikai esz-
közöket – laptopokat, okostelefo-
nokat, PDA-kat – készíti fel a tu-
risztikai használatra, azaz olyan
adatbázist épít fel, amelynek
segítségével jövõ év elejétõl a tu-
risták a saját készülékeiken azon-
nal naprakész információkat kap-
hatnak a helyi nevezetességekrõl,
vendéglátóhelyekrõl, akciókról
stb.

Mire számíthatunk a kö-
vetkezõ egy évben?
Feltétlenül a jelenlegi munkák
töretlen folytatására. Egy felújí-
tott városban illendõ, hogy az ide-
genforgalommal kapcsolatos
szolgáltatások is megújuljanak. A
fizikai megújulás mellett pedig új
szemléletre is szükség van, hogy
a helyi vállalkozók támogassák a
helyi idegenforgalmat, és együtt
töltsük meg tartalommal a várost.
Mindenképpen szeretnénk ezért
újra összehívni egy fórumot, ahol
a lakók és a helyi vállalkozók
értesülnének az eredményeinkrõl,
és közösen értékelnénk az elmúlt
egy esztendõt, valamint az új
rövid- és középtávú terveinket.

BOKOR TAMÁS

MEGÚJULT VÁROSBA MEGÚJULÓ IDEGENFORGALMAT

Boldog születésnapot, TDM!
Egy év telt el azóta, hogy bemutatkozott városunkban a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit
Kft., amelyet a turizmusfejlesztés eszméje hívott életre. Hihetetlen mennyiségû háttér-
munkájukról, a fel- és megújításról, valamint az új szentendrei zsebtérképrõl Panyi Zsolt
ügyvezetõ beszélt lapunknak.

Panyi Zsolt

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 
határideje: 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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A MûvészetMalom Munkacsoport ülésérõl
Kedd este összeült a MûvészetMalom Munkacsoport, melyet a képviselõ-
testület azért hozott létre, hogy elõkészítse a MûvészetMalom részletes
mûvészeti stratégiáját. Az ülésen további érdeklõdõ mûvészek is megje-
lentek, akik szintén kifejtették véleményüket.

Hosszú beszélgetés után a sarokpontokat a következõkben határozták meg: meg kell
alkotni az egész város kulturális stratégiáját, így nem csak a MûvészetMalomét,
amelyben a város minden intézményének, kiemelten a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának és a Skanzennek a részvételére is szükség van. Az Igazgatóság a
több ezres mûalkotás gyûjteményébõl megfelelõ körülmények esetén kiállítási
anyagokat kölcsönöz a nyitást követõen. A jelen gazdasági helyzetben meg kell alkot-
ni egy rövidtávú, reálisan finanszírozható programot, és mellette egy nagy ívû tervet,
mellyel a város kulturális élete még hangsúlyosabban ki tud lépni az országos és
nemzetközi érdeklõdés elé. Városunk számos mûvészének és szakemberének latba
kell vetnie kapcsolatrendszerét és energiáját a Malom fellendítése érdekében. Hi-
vatalos kapcsolatot kell felvenni hazai és nemzetközi, a kulturális életben jelentõs
szerepet betöltõ városokkal, galériákkal és gyûjteményekkel. A MûvészetMalomnak
minél nagyobb érdeklõdésre kell törekednie, egy befogadó, élõ térré kell válnia;
hangsúlyt kell helyezni a szentendrei kultúra és alkotómûvészet eredményeinek és
egyúttal a világtrendek és a nagyközönség számára érdeklõdést kiváltó produkciók
bemutatására. Hosszú távon a MûvészetMalom ki kell nõje magát és önálló
intézményé kell válnia külön szakemberek vezetése alatt, amint ennek meg lesznek a
szellemi és anyagi lehetõségei.
Elhatározták egy pontos munkamenet és munkabizottság felállítását és azt, hogy
minden meglévõ anyagot, esszét, koncepciót, információt összegyûjtenek a témával
kapcsolatban, hogy azonos tudásbázisról indulhasson a közös tervezés. Egyúttal az
önkormányzat várja és fogadja minden érdeklõdõnek a szakmai ismereteit,
javaslatait a MûvészetMalom jövõjével kapcsolatban.

B.

Nívó Nyelviskola
Õszi tanfolyamok

Iskolánkban tanulható nyelvek: angol, német,
olasz, spanyol, francia, orosz, finn, horvát,
szerb, török, arab

• Angol és német EURO, ECL,TELC, BME és ORIGÓ
nyelvvizsgákra felkészítõ tanfolyamok (72 óra)
• Általános tanfolyamok felnõttek és diákok részére
heti 2x2 órában, reggel 8 és este 20 óra között
• Angol és német kiscsoportos társalgási órák
témakörönként, közép- és felsõszinten, heti 1x2 és
2x2 órában
• Angol és német intenzív tanfolyamok délelõtt és
délután, heti 3x3 és 4x2 órában
• Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató, valamint érettsé-
gire felkészítõ tanfolyamok csoportos és egyéni for-
mában (heti 2x1, 2x2 és 3x2 óra)
• Egyénre szabott üzleti angol és német tanfolyam,
valamint állásinterjú tréning
• Külföldi munkavállaláshoz nyelvi felkészítés angol-
ból, németbõl, spanyolból, olaszból és franciából
A fent említett csoportok havi befizetéssel mûködnek.

NÍVÓ NYELVISKOLA
Tel. (26) 301-237, 06-30-319-9634
Szentendre, Kucsera F. u. 7.
nivoiskola@freemail.hu, www.nivonyelviskola.hu

Az Egészséges Városért Közalapítvány  kapcsolódva Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei „Nyárutó“ Egészségnapjához  szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját szeptember 17-én (szombaton)  9-13 óráig 
(Szentendre,  Kanonok u. 1.) az alábbi  programokra:

SZÛRÕVIZSGÁLATOK A RENDELÕKBEN 9-13 óráig
SZEMÉSZET – dr. Petrovits Andrea
HALLÁSVIZSGÁLAT – dr. Gaál Andrea
MELANOMASZÛRÉS – dr. Buckó Mónika
ÉRSZÛKÜLET - dr. Németh Ákos (11-13-ig)

AZ AULÁBAN:
Surányi  Andrea Dia-wellnes alapanyagok, saját diabetikus süteménykóstolói, receptjei
Háromkaptár Biobolt - biotermékek
Tiszta víz - ökonet víztisztító

A részvétel minden programunkon ingyenes. Jöjjenek és  ismerjék meg  városunk új
rendelõjét!

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei –

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138
„Egészségre nevelo" és szemléletformáló életmódprogramok”

Záró rendezvényét

2011. szeptember 17-én 12 órakor tartjuk a megújult Rendelõintézetben
(2000 Szentendre, Kanonok u. 1.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ                               

A TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138 pályázat keretein belül 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 
„Nyárutó” Egészségnapjára

szeptember 17-én (szombaton) 9-13 óráig
(Szentendre, Kanonok u. 1. ) 

Bemutatjuk Önöknek a megújult SZEI-t.

Programjaink 9 órától folyamatosan:
Bakos Bea vezetésével tornagyakorlatok az új tornateremben. A mozgás
szerepe egészségünk megõrzésében

10.30 órától:
Fõzés, ételbemutató Miháldy Kinga dietetikus szakemberrel 
Mit egyen és mit tegyen, aki cukorbetegséggel, magas vérnyomás betegséggel,
elhízással él?

Elõadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt: 
10 óra - Cukorbetegségrõl, a helyes táplálkozásról
11 óra - Életvezetési tanácsok a lelki  egyensúly  megóvása érdekében
12.30 óra - Mindennapi betegjogainkról érthetõen 

Szeretettel várjuk és elvárjuk!
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Orvosként és képviselõként a
városért dolgozni annyi,
mint az emberek jobb lé-

téért dolgozni. Akkor is, ha az
emberek épp nem ismerik fel egy
fájós injekcióban, vagy egy sza-
kaszka igazi, hagyományos  koc-
kaköves utcáért folytatott küzde-
lemben, hogy az az õ érdekükben
történik. Azután egyszer csak
valakinek eszébe jut az orvos-
képviselõt megfosztani mandá-
tumától, s akkor – láss csodát! –,
az emberek „Hajrá, doki!” felira-
tot akasztanak ki a városban a
bírósági tárgyalás idejére, majd
pedig Pro Urbe-díjra javasolják
családorvosukat, képviselõtársu-
kat, barátjukat. Arról nem is
beszélve, hogy idõvel a fájós
injekciókat, a tüszõs mandulára
parancsolt száraz pirítósokat is
másképp látja az ember. Gyerek-
koromban gyakori látogatóm volt
e tárgykörben Kiss doktor úr, de a
legkomolyabban mondhatom,
hogy már régen megbocsátottam
neki… s ha netalán olykor fáj a
mandulám, azóta is szárazon pirí-
tott kenyeret rágcsálok…

Ön tõsgyökeres szentend-
rei, vagy a késõbben érkezõk
népes táborába tartozik?
1973. november 1-jétõl élek a
városban, így, ha nem is vagyok
tõsgyökeres polgár, olyan szeren-
csém volt, hogy az igazi Szent-
endrét ismerhettem meg, azt,
amelyet még nem tettek tönkre a
11-es fõúttal és a sok rossz épü-
lettel. Igazi élmény volt ez szü-
lõhelyem, Kiskunhalas és elõzõ
lakhelyem, Kiskõrös után.

Mikor érezte elõször, hogy
„igen, most már itthon va-
gyok”. Köthetõ ez a pillanat
esetleg valamilyen külön-
leges eseményhez?
A különös az volt, hogy elsõ perc-
tõl a lehetõ legotthonosabban

éreztem magam, mintha mindig
ide tartoztam volna. Habár kez-
detben a rendelõben laktam, az
ágy alatt, bõröndben volt az ágy-
nemûm és a holmim, amikor a
késõbb utánam költözõ családot
hétvégenként látogatni mentem
Kiskõrösre, minden kérdezõskö-
dõnek azt mondtam, hogy otthon
voltam. Otthon, igen, mert így
éreztem megérkezésemtõl! 

Úgy tartja a mondás, ami-
lyen az adjon Isten, olyan
lesz a fogadj Isten, vagyis az
érkezõ maga alapozza meg a
jövõjét egy közösségben.
Milyen volt az Ön belépõje,
hogyan indult el az élete az
új helyen?
Azonnal belecsöppentem a mun-
ka sûrûjébe, hiszen november
volt, mindenki beteg volt, aki
pedig nem annyira, az is eljött
kíváncsiságból, megnézni, milyen
az új háziorvos. Jut eszembe,
mindig kerülöm ezt a szót, hiszen
úgy vélem, a ház „orvosa” a
kõmûves, meg a villanyszerelõ,
én pedig a család orvosa szeret-
tem volna mindig is lenni, azaz
családorvos. Rögtön az itteni
mûködésem elején számtalan jó

találkozásom volt kedves, segítõ-
kész, együttmûködõ emberekkel.

Mit hozott képletes tarisz-
nyájában a város és polgárai
számára?
Három dolgot említek, ami akko-
riban - s részben ma is - új, vagy
szokatlan volt. A szegedi egyete-
men azt tanultam, nem beteg-
séget kezelünk, hanem beteg
embert. Ha  gyerekhez mentem,
igyekeztem kis trükkökkel elterel-
ni a figyelmét a fájdalomról. A fel-
nõttekhez pedig teljes megértéssel
fordultam, igyekeztem, ha meg-
volt a kellõ bizalom, az egész csa-
lád gondjával törõdni. A másik az
volt, hogy bizonyos hatóanya-
gokat injekció formájában juttat-
tam a szervezetbe, kímélve nagy-
mértékben ezzel a gyomrot és az
emésztõrendszert. Itt akkoriban
sokkal inkább a tablettás kezelés
volt szokásban. A harmadik
pedig, hogy mindig megmondtam
az igazat a betegségekkel, a beteg
állapotával kapcsolatban. Ez
bizony sokszor nagyon nehéz
volt, voltak, akik akkor éppen
megharagudtak, de a dolog
hosszú távon igenis kiegyen-
lítõdött, sokan voltak, akik ké-
sõbb hálájukat fejezték ki ezért a
hozzáállásomért.

A kitüntetés hivatalos
indoklásában olvasható,
miért is díjazta Önt a kö-
zösség, amelyet hosszú idõn
át szolgált. Kérem, mondja
el, mit gondol Ön, mi volt az
a plusz, amit a hivatása
gyakorlásán túl nyújtott?
Minap beszélgettem egy kórházi
fõorvossal, aki azt mondta, elve,
hogy csakis a szükséges minimu-
mot nyújtsák a betegeknek. No,
mondtam, akkor mi nagyon
másképp gondolkodunk! Elõször
is, mint már említettem, mindig is
az egész család problémáit igye-

keztem szem elõtt tartani. Jel-
mondatom, mely utódom rende-
lõjében a mai napig olvasható:
„Salus Aegroti Suprema Lex
Esto.”, azaz, mondjuk úgy, leg-
fõbb parancs a beteg jóléte. Ennek
az elvemnek meghatóan szép 
visszaigazolását élhettem át a
díjátadás után, amikor egy négy-
éves kislánytól harminc szál fehér
rózsát kaptam, köszönetül, hogy
harminc évig voltam családjának
orvosa, három generáción ke-
resztül. Azután mindig tisztában
voltam vele, hogy az ember tár-
sadalmi lény is, szereti formálni
környezetét, ízlését, szeret poli-
tizálni. A jó orvosnak tekintélye
van, s kis többletenergiával fel-
hívhatja betegei figyelmét akár
egy jó kiállításra, akár más, tár-
sadalmi szempontból fontos mo-
mentumra. Szeretem az utcai
politizálást, s mindig is szakítot-
tam rá idõt, hiszen az emberek az
utcán nyíltabban, könnyebben
beszélgetnek, mint a rendelõben.
Két cikluson át képviselõként
sokat küzdöttem a helybéliek
érdekeiért, sokszor teljesen feles-
leges és érthetetlen akadályoz-
tatás közepette is. A Magyar-
Japán Baráti Társaságban pedig a
különleges japán kultúra útját
egyengettem kapcsolataimon ke-
resztül hazánkban, városunkban.

Kérem, mondja el, mit gon-
dolt, amikor megkapta a
díjat!
Örültem, hogy az addig vallott
hitem visszaigazolódott. Hit nél-
kül minderre nem lettem volna
képes. Az élet két nagy csodája,
két alapvetõ minõségi változása a
fogantatás és a halál. Ahogy a
munkára, hivatásra, úgy a vissza-
vonulásra és a halálra is idõben,
tudatosan készülni kell. Nekem
sikerült a szép visszavonulás, s
mondhatom, nyugodt szívvel ké-
szülök a második nagy változásra
is. Életem megkoronázása volt ez
a kitüntetés, köszönöm minden-
kinek!

LINDNER MONIKA

A Városért – 2011. díjazottjai 
Augusztus 20-án a Városháza dísztermében adta át dr. Dietz Ferenc polgármester az idei Pro Urbe-díjakat. A képviselõ-
testület döntése alapján kitüntetést kapott dr. Kiss László családorvos, Páljános Ervin szobrászmûvész és Szuromi Imre
építész. A Pro Urbe-díjasokat bemutató összeállításunkat olvashatják a 9-11. oldalon.

Salus Aegroti Suprema Lex Esto
BESZÉLGETÉS DR. KISS LÁSZLÓ PRO URBE DÍJAS NYUGALMAZOTT CSALÁDORVOSSAL
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Amikor a közelmúltban, II.
János Pál pápa szobrának
avatása kapcsán Páljános

Ervinnel beszélgettem, azzal a
szándékosan provokatív felvetés-
sel kezdtem, hogy úgy tûnik, míg
mások háborognak, szervezked-
nek, társadalmi életeznek, hogy
szinte alkotni se marad idejük –
legalábbis Szentendrén nem lát-
hatók mûveik –, õ szépen, csend-
ben dolgozik, egyik alkotás a
másik után kerül ki a keze alól.
Azt válaszolta, nagyon rossz
irányba indulunk, több szempont-
ból is. Elõször is, ahogy halad
elõre a kora, egyre inkább fog-
lalkoztatják a mûvészet és a tár-
sadalmi kérdések összefüggései.
Egyre aktívabban vesz részt a
helyi közéletben, mint mondta,
most kezd belépni mindenfajta
szervezõdésbe, mert a mûvészet

lényege, hogy valami értékeset
megmutasson az emberiségnek, s
ha ez így van, a mûvész nem vo-
nulhat ki a társadalomból. Pál-
jános Ervin tehát aktív közéleti
szerepet vállal.

Azután a mûvésztársak. Lehet,
hogy sokan nem jelennek meg
Szentendrén alkotásokkal, de
talán országos szinten, vagy
másutt a világban sokkal ismer-
tebbek, keresettebbek, mint õ. Jól
hallok?! Borsódy László kerami-
kusmûvész kissé keserû mondása
jut eszembe: korábban a mûvé-
szek tisztelték egymást. Páljános
Ervin ellenben még ma is tiszteli
és elismeri mûvésztársait.
Önmagáról azt mondta: „Én egy
helyi érték vagyok. Úgy összenõt-
tem a várossal, hogy hiába van
húsz köztéri szobrom az ország-
ban, mégis elsõsorban a szent-
endrei megjelenés jellemzõ rám”.
Valóban, mûvei átszövik a várost,
keresztútja a Ferences Gimná-
ziumban, Petõfi mellszobra a
Templomdombon, millenniumi
emlékmûve a Kálvária téren,

Szösz Jenõ tanár úr emléktáblája
az Arany János utcában, a Rá-
kóczi iskola falán, vagy akár leg-
újabb alkotása, Boldog II. János
Pál pápa szobra a Péter-Pál temp-
lom elõtti Szent Erzsébet téren,
vagy a 60 éve végzett ferences
diákok emlékplakettje az öreg-
diákok polcain… Páljános Ervin
tehát elsõsorban szülõvárosa
javára fordítja tehetségét.
Legutóbbi, s talán eddigi legna-
gyobb feladata, a János Pál-szo-
bor kapcsán arról is kérdeztem,
milyen lelki-szellemi gyümölcsöt
hozott az egy évig tartó alkotás.
Akkor arról beszélt, hogy az igazi
nagy életmûvek mindig az Istenre
alapozódnak és hitbõl építkeznek.
Azt is tudja, hogy ez nem valami
világújdonság-felfedezés, de az õ
számára most vált valódi, belsõ
meggyõzõdéssé. Páljános Ervinrõl
tehát elmondhatjuk, hogy rálépett
a bölcsesség útjára.
Kétlem, hogy ennél könnyebb
dolga lehetett volna valaha a dí-
jakról ítélõ bizottságnak.

LINDNER MONIKA

„Én egy helyi érték vagyok”
GONDOLATOK PÁLJÁNOS ERVIN PRO URBE-DÍJAS SZOBRÁSZMÛVÉSZRÕL

Angyalok Szent András
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Már javában folytak a
szentendrei felújítási
munkák, amikor csatkai

otthonában meglátogattam Szu-
romi Imrét. Nevéhez olyan, a
szentendrei városrehabilitáció
szempontjából meghatározóan
fontos építészeti tervek fûzõdnek,
mint a MûvészetMalom bõvítése,
a Belváros rekonstrukciója, illetve
a Földhivatal volt épületének,
más néven a Pajor-kúriának
múzeumi célú átalakítása. Ez
utóbbit a nagyközönség számára
2009 szeptemberében még be-
mutatta…
Igazi falusi csend, napsütés,
meleg és barátságos idõ fogadott
a Mária-kegyhelyérõl is ismert
bakonyaljai településen. A torná-
cos földszintes ház, a hozzá tar-
tozó elõ- és gyümölcsöskert, a
baromfiudvar és a szeretve-gon-
dozott háziállatok szokásos vele-
járói az ehhez hasonló vidéki
környezetnek. Bár a csatkai ház
már több éve második otthonuk
volt, Szuromi Imre építész-fes-
tõmûvész feleségével, Ágnessel
2009 végén közösen hozták meg
a döntést, hogy ideköltöznek. A
budapesti kórháznál praktiku-
sabbnak tûnt a közeli kisbéri
rehabilitációs központ, ahol az
agyvérzés utáni felgyógyulást
kitûnõ szakemberek segítették
elõ. 
A látás megmaradt, csak a kife-
jezés biztonsága enyhült egy ki-
csit, hiszen a mûvész jobb kezét
eleinte nem tudta használni, és a
kommunikálás is akadozott. Bal
kezével kezdett rajzolni, a kórházi
betegekrõl, szobatársáról készí-

tett eleinte reszketeg vonalraj-
zokat. Mutatta a grafikai lapokat,
név szerint megemlítve betegtár-
sait és elmesélve az õ történetü-
ket. Jobb keze fokozatosan újra
engedelmeskedni kezdett, és így
megnyithatta „jobbkezes” vázlat-
könyvét. Ma már õ segít a betegek
felépülésében, együtt rajzol velük,
hetente egyszer bejár a kisbéri
rehabilitációs központba, ugyan-
oda, ahol õt gyógyították. 
A felújított csatkai lakóház nyi-
tott gerendás, kõpadlós helyisége
szolgál mûteremként. Az elsõ
benyomásra félhomályosnak tûnõ
térben lassan bontakoztak ki a
tárgyak körvonalai, az olajfesték
szaga azonban rögtön elárulta a
tér funkcióját. 
Rögtön a bejárattal szemközti
falon a legújabb képek fogadtak:
nagyméretû kartonokon vegyes
technikájú, a képteret betöltõ fej-
rajzok a reneszánsz mesterek
munkáit juttatták eszembe. Ha-
marosan pedig elõkerültek a non-
figuratív, erõteljes vonalakkal és
színekkel alakított kompozíciók.
Naplószerûen minden karton alsó
szélén ott látható a készítés dátu-
ma és címe.  
Szuromi Imrét sokáig elsõsorban
építészként ismerték, számos
köz- és lakóépületet tervezett,
munkáját többször elismerték,
legutoljára, 2010-ben a szentend-
rei Kossuth u. 20. sz. alatti la-
kóház felújításáért kapott Pest
Megye Építészeti Nívódíjat. Festõ-
mûvészként Szentendrén 1990-
ben mutatkozott be. Legutóbbi
kiállításait Jelenits István nyitotta
meg: a hatvanadik születésnapja

alkalmából rendezett 2008-as
Skanzen, a 2009-es Csepel Galé-
ria-beli, illetve a 2010-es „Szaba-
dulás” címû, a felépülés alatt
készült vázlatokat is bemutató
tárlatát, amelynek a kisbéri vá-
rosi kulturális központ, az ún.
Inkubátor ház adott otthont.
A 2008-as katalógus elõszavában
Jelenits István többek között így
méltatta Szuromi Imre mûvé-
szetét: „Képein a látható világ ele-
mei szokatlan, olykor álomszerû
kapcsolatokba rendezõdnek, de
nem kihívóan, egzaltáltan, ha-
nem valami szelíd, szinte magától
értetõdõ természetességgel.” Va-
lóban, az ekkoriban keletkezett
monumentális hatású festmé-
nyein a sok-sok színes felület és
apró motívumok között csak
hosszas szemlélõdés után kezd-
jük észlelni az emberi figurát,
amely a legtöbb képen széles
gesztusokat ejtve súlytalanul
lebeg, mintha eggyé válna kör-
nyezetével.
Az emberi alak és a tér viszonya
mindig is foglalkoztatta Szuromi
Imrét. Ez természetes velejárója
építészeti munkásságának, de
mint ahogyan az építészetet is
tágabb dimenzióban szemléli, fes-
tészete is egy nagyobb összefüg-
gésben értelmezhetõ. Az építészet
Szuromi Imre számára nemcsak
térbeli reláció, hanem Heidegger
német filozófus gondolata nyo-
mán „az ember világban-való-
létének, a valahol tartózkodás-
nak” a kifejezése. 
Szuromi Imre egyéni, senkiével
össze nem téveszthetõ formavilá-
ga kitûnt már korai festményein,
amelyekben a vonalrajz és az
egymásba fordított síkok által
teremtett összetett terek váltak a
jelenetek helyszínévé. Ennek az
elvnek az alkalmazásával készült
a szentendrei ferences gimnázium

udvari homlokzatán látható
hétrészes sgraffitoja még 1995-
ben. Ezt a szerkesztett teret foko-
zatosan a festõiség, a foltsze-
rûség, a strukturált felületek vál-
tották fel. Festményei egy olyan
egységben látott világot közvetí-
tenek, amelyben az ember úgy
képes megõrizni egyediségét,
hogy teljes harmóniában marad a
körülötte létezõvel. 
Szemléletében nem állnak távol
ettõl a felfogástól az életmûben
elsõ látásra szokatlannak tûnõ
nonfiguratív képek. Szuromi Imre
elõször a Skanzen Galéria-beli
kiállításon állított ki ilyen jellegû
munkákat: a 14 kompozícióból
álló Botrány és bolondság címû
sorozat darabjai a keresztút stá-
cióihoz készültek egyedi felfogás-
ban és egyéni szövegezéssel.
Címében Pál apostol szavait idézi,
aki szerint a Kereszthalált a

zsidók botrányként, a görögök
bolondságként fogták fel. Az
elvontabb képi kifejezés talán
mélyebb elmélkedésre ösztönöz,
ahogyan a formák és színek
egymásba kapcsolódását követ-
jük, miközben gondolatban össze-
vetjük a keresztút állomásainak
történéseit és a mûvész személye-
sebb jellegû pár szavas képcímeit.  
Hasonló sorozatokban születtek
meg 2010-ben az Útszéli ke-
resztek, a Ház, illetve a szentend-
rei Református Iskola kápolnájá-
nak bejárata elõtt elhelyezett
háromrészes Szabadulás címû
mûvek. A Hirtelen, Csendes és
Nehéz szabadulás feliratú kom-
pozíciók, akár konkrét, akár átvitt
értelemben is, az élet nehezebb
szakaszain való túljutásról, a
lélek küzdelmérõl vallanak. 

BODONYI EMÕKE

„Szabadulás”
LÁTOGATÁS SZUROMI IMRE CSATKAI MÛTERMÉBEN

Szuromi Imre

„Botrány”, részlet a Botrány és bolondság
c. képciklusból, 2008

Beszélgetés Michelangeloval II., 2008
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Ha valaki beírja a google-ba,
hogy Göllner Judit, több
száz említést talál. A

nevén kívül a leggyakoribb kife-
jezés contact person, vagy olaszul
persona de contacto, magyarul:
kapcsolatteremtõ személy. Olyan
ember tehát, aki folyamatosan
segít: információkkal, szervezés-
sel, szorgos, többnyire láthatatlan
háttérmunkával, szóval összehoz
közösségeket, mûködõ hálóza-
tokat teremt és gondoz, anélkül,
hogy többet szeretne. Ott van,
rendelkezésre áll, gyors és pontos.
Aki próbált már hallatlan tömegû
munkát rövid idõ alatt elvégezni,
az tudja, mit jelent ez. Persze azt
is, mit jelent a hiánya. 
Különleges alkalom számomra a
mai: egy, hivatását teljes szívbõl
szeretõ emberrel beszélgethetek,
Göllner Judit Pro Urbe és Wlassics
Gyula-díjas népmûvelõvel, aki
életpályája meghatározó sza-
kaszát Szentendréért, Szent-
endrén töltötte el.
(A Wlassics Gyula-díj azoknak a
közmûvelõdésben dolgozó szak-
embereknek adományozható ki-
tüntetés, akik az iskolán kívüli
mûvelõdésben elméleti tevékeny-
ségükkel, új módszerek kidolgo-
zásával, azok alkalmazásával és
terjesztésével kiemelkedõ ered-
ménnyel szolgálták a korszerû
mûvelõdést és a mûvészi ízlés
fejlesztését. Évente 20 kiváló
szakember kaphatja meg.)

Kezdjük el, talán kicsit
rendhagyó módon. Mondok
egy hívószót, és te, Judit,
mondj rá bármit, ami eszed-
be jut róla és fontos a szá-
modra.

Indulás
Szentendre… 33 év munkában,
egyetlen intézményben – Váradi
Géza módszertani osztályán, a
PMKK-ban, olyan munkatársak-
kal, mint Ferge Lajos, Hangai
László, Antal Teca, Pistyur Ma-
rika, Kurdics Vali, Aknay Ági…
Hihetetlenül jó közösség volt, ez
fordított végérvényesen a nép-
mûvelés felé. Így kezdtem el a
fõiskolát kétgyermekes anyaként.
Akkortájt terelõdtem el a folklór
felé is, amelynek hatására elvé-
geztem a KLTE néprajz szakát. A
munkám szerves részévé vált a
néptánc-fesztiválokon, népmûvé-

szeti kézmûves találkozókon,
kórushangversenyeken végzett
tevékenység. Együtt dolgozhat-
tam Kovács Lajos karnaggyal,
neves kutatókkal, autentikus
népzenét játszó együttesekkel.
Csodálatos korszak volt, a haza-
találásé. Amióta megszûnt a
PMKK, a Dunaparti Mûvelõdési
Házban dolgozom. Sajátos pionír-
korszak volt ott az elején – telefon
nélkül, igen egyszerû körülmé-
nyek között, de kreatív és nyu-
godt életet éltünk. Megszületett a
Kék Duna Táncegyüttes, a Diótörõ
Balettiskola, megalakultak a kis-
csoportok. A táncegyüttes és a
balettiskola kezdettõl az én „gyer-
mekeim” voltak… Óriási ereje van
az ilyen közösségeknek, generá-
ciók életútját formálhatják. Kiváló
szakemberek munkája járult hoz-
zá, hogy az együttes élményen túl
életre szóló muníciót adjanak
azoknak, aki eljöttek közénk.
Mert aki szépen akar táncolni,
annak kívül is, belül is jó tartása
kell, hogy legyen. Vállalnia, lát-
tatnia kell magát.
A Teátrum hol a miénk volt, hol
nem, de Perjéssy Barnabás igaz-
gatónk imádta a várost, mindent
megtett érte, amit lehetett.
Kezdettõl bizalmat szavazott
nekünk, és örömmel fogadta az
önállósodásunkat. Sok erõt adott
nekem az is, hogy a Göllner név
valóságos védjegy volt Szent-
endrén, s a család szeretettel el-
és befogadott. Néprajzkutató
ugyan sosem vált belõlem, ám az
egyetem újabb kapukat nyitott
arra a világra, amelyet annyira
szerettem.

Utak
Nem volt könnyû… Átszer-
vezések, igazgatóváltások, új és
még újabb megsejteni-megterem-
teni-megvédeni valók… Mégis,
Perjéssy Barna nyugdíjba vonulá-
sáig zavartalannak tûnt az élet.
Szabadság, elvárt kreativitás,
pontosan megfogalmazott célok.
Boldog idõk – a PMK-ba még most
is úgy lépek be, hogy eloltom a
feleslegesen égõ lámpákat, gazdá-
nak érzem magam továbbra is.
Rengeteget dolgoztunk, de min-
dennél többet ért, hogy a város
elismert, szeretett bennünket. Ma
is, ha végigmegyek a Dumtsa
utcán, folyton rám köszönnek fel-
nõttek, gyerekek egyaránt. Sakk-
körös, kórustag, filibilis, balettos,
galambász és nyugdíjas, gyerek-
színjátszó és zenész, a tizenegy-
letesek. Jólesik… Múltkor például
összeszámoltam, hogy 50 ezer
ember jön el a DMH-ba évente.
Elképesztõ, gondolj bele, Szent-
endre összlakosságának két-
szerese!
A közmûvelõdési munka amúgy
egyáltalán nem látványos –
kivéve a Teátrum és a nagyren-
dezvények idõszakát. Az év na-
gyobb részében, a „szürkébbnek”
nevezhetõ hétköznapokban csen-
des, kitartó munka folyik.
Csináljuk a dolgunkat. Bevallom,
engem jobban vonz a szervezés, a
segítségadás, a feltételek meg-
teremtése. Ilyen alkat vagyok, bár
néha a nagy kihívások is von-
zanak.

Mérföldkövek
Sok van. Jót is, rosszat is hoztak
az utamon. 2007-ig jól éreztem
magam, elfogadtak, építettek
rám. Mindig olyanokkal dolgoz-
tam, akikkel valóban remek volt
együttmûködni. A példaértékûen
jó légkör az utóbbi években meg-
változott, attól a három évtõl
eltekintve, amikor Závodszky
Zoltán volt az igazgatónk. Kár
volt elengedni… Elõtte baljóslatú
idõszakot éltem át egy másik
igazgató mûködése alatt – máig
emlékszem az indító beszél-
getésünkre. Megkérdezte tõlem:
akarok-e vele együtt dolgozni. Azt
feleltem, hogy még az ördög öreg-
anyjával is, ha hagynak és te-
hetünk valamit a városért. Errõl
most nem szeretnék többet be-
szélni... Ez a szerencselovag
hál’Istennek hamar eltûnt az
életünkbõl, de az õsbizalom meg-
kopott bennem. Bevallom, megke-

seredett a szám íze. Mostanában
„trendi” azt hajtogatni, hogy gon-
dolkodjunk pozitívan, és min-
denekfölött törekedjünk az ön-
megvalósításra. Nekem ez csak
akkor megy, ha jól tudok szolgál-
ni, ha színvonalas, amit csinálok,
ha elégedettek velem. 

Elégedetlenek?
Kétarcú dolog ez. Múltkor meg-
néztem – hiszen itt az ideje egy
kisebb számadásnak – ki és mikor
ismerte el, amit csinálok. Akkor
néhány napig ismét felhõtlenül
boldog tudtam lenni…
(Judit munkássága során Szent-
endre Város Közmûvelõdésért
díjat, Miniszteri dicséretet, Pest
Megye Népmûvészetéért díjat, Pro
Urbe Emlékérmet, két ízben Ju-
bileumi ezüstgyûrût, 2011.
augusztus 20-án pedig Wlassics
Gyula díjat kapott.)
Másfelõl meg mintha azok az
értékek, amelyekben hiszek, mint
a kitartás, a kisközösségek alap-
vetõ fontossága, a törõdés, a
kapcsolatrendszer belsõ útjai, a
személyes sikerre nem feltétlenül
áhítozó szolgálat már nem jelen-
tenének annyit, mint nekem. En-
gem nem zavar, ha este ügyelek,
székeket cipelek, pénzt szedek,
vagy ha dolgozom éjjel, nappal,
hétköznap, ünnepen egyaránt.

Ister
Nagy szívfájdalmam, hogy vége.
Ajándék volt az életemben. Tíz
évig rendeztük meg, aztán tavaly
megszûnt. Nem volt rá pénz, pro-
fitot pedig nem hozott. Csak „úgy
volt” tíz évig, a „boldog békeidõk”
hangulatával, ódivatú fürdõruha-
bemutatóval, kockás terítõs asz-
talokkal, bohócokkal, gyertyaúsz-
tatással Händel Vízizenéjére,
gyerek-játszóházzal, vásározók-
kal, elsõsorban az itt élõknek,
ingyen. Hát igen, ez a múlt. Ked-
ves gesztus, hogy az elevenkerte-
sek pár napja megrendezték a
maguk lavóros gyertyaúsztatását.
Pedig ez már a húszas-harmincas
korosztály…

Tovább?
Nem tudom. Az biztos, hogy
fiatalnak kell maradnom, hiszen
pályám során annyi fiatallal dol-
gozhattam, olyan közel lehettem
hozzájuk, hogy megfertõzõdtem
ifjúsággal. Szívesen dolgozom
tovább is, ha szükség van rám,
akár a tapasztalataimra, akár az
ötleteimre, önkéntesként is, szív-

…a Göllner…
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vel-lélekkel. Mert nekem eddig is
errõl szólt az életem, és tele
vagyok energiával. Kicsit talán
több idõm jut magamra, furcsa
érzés lesz. Megérkezett az elsõ
gyönyörû unokám is, jelenleg
talán legbüszkébb a nagyanyai
státuszomra vagyok. Nagyon
vágyom arra, hogy többet le-
hessek vele. 
Olyan sok mindent szeretnék és
tudnék még tenni – a városomért,
a közösségekért, azokért az em-
berekért, akikért felelõsséget vál-
laltam, akiket szeretek és tiszte-
lek… talán mód lesz rá.

Üzenet
Nehéz erre válaszolni. Talán:
szeretni és adni jó. Igen. Ennyi
elég.

A beszélgetést lejegyezte:
HORVÁTH JUDIT

Nyugdíjba vonulása alkalmából
szép, kiegyensúlyozott, boldog
éveket kívánunk Göllner Juditnak.

A munkatársak

Az utolsó szerva
Minden hétfõn délután párost ját-
szottunk Leányfalun, Szász Robi
barátunk pályáján. Kõkemény
szervákat ütött, pontos tenyere-
seit igyekeztünk elkerülni. A
fonákjára játszottunk. Most hét-
fõn én kidöglöttem a melegben,
ezért Tibor és Kornél kettesben
ütögetni kezdtek, és a fonákját
gyúrták, ne nyesegesse, inkább
pörgesse. Viccet csináltunk belõle
és a fonákjaiból, mondván: tartsa
a kezét könyökbõl derékszögben.
Ütött jókat, rosszakat, a derék-
szöget nem értette. Párat nye-
segetett még, aztán hat óra lévén,
lesétáltunk mindannyian, azzal,
hogy jövõ hétfõn folytatjuk. Ma
meg ücsörgött a napon, és egy-
szerûen meghalt. 

Margaritovits Kornél meghalt.
Kornél nincs többé.

Nem voltunk, nem lehettünk
barátok a szó igazi értelmében,
ahhoz túl késõn találkoztunk. De

összejártunk, hallgattuk a sajátos
humorával elõadott történeteit,
vállalkozói élete eseményeit, meg
ahogyan a festõkrõl, a festmé-
nyekrõl – amelyekhez lenyûgö-
zõen értett – beszélt. Nem lettünk
egymás barátai, de egymás éle-
tének a részévé váltunk, hiszen
minden hétfõn négykor… Hihe-
tetlen.
Nagyon sokszor pár percet késett,
a munkából jövet rohant teni-
szezni. 
Nem szerettük ezt. Állandóan az

órára mutogattunk, viccelõdve, de
dühösen szekáltunk azért a pár
percért. Most aztán nem pár
percet késik majd, hanem soha
többé nem jön, nem késik, és nem
nyesegeti a fonákjait. 
Nem üt a lába között bravúrosat,
nem mondja többet: na, csi-
náljunk valamit! Na, kezdjük el!
Nem mondja, mert vége. Marga-
ritovits Kornél ma, szeptember 9-
én, egy szép nyári délutánon
meghalt. Kornél nincs többé.

CIVIN JÁNOS

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik felejthetetlen

drága halottunk
SZENTE JÁNOS (72)

temetésén megjelentek,
ravatalára koszorút, virágot

helyeztek el, 
mély fájdalmunkban 

személyesen, levélben, 
telefonon részvéttel osztoztak.
Emléke szívünkben örökké él! 

A gyászoló család
Bükkös-parti

ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti rendezvényünkön

október 8-án, szombaton (esõnap október 9.)!

Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás, 
Vállalkozók segítségével híd-, játszótérjavítás, festés, 

mederjavítás

Találkozás 9-kor a Mókus hídnál. 
Zsákokról, kesztyûkrõl, konténerekrõl gondoskodunk.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával ásót, gereblyét, 

festéshez ecsetet!
11 órától családi nap a patakparti fajátszótéren: 

aszfaltrajz-verseny, kézmûves foglalkozás, 
népzenei koncert, eszem-iszom

Lovas-íjász hagyományõrzõ foglalkozás
Kiosztjuk az idei Bükkös-pályázat díjakat.

Közremûködnek: Víg Zoltán tanár úr, Majnek Kati 
és Kaszai Kriszta tanárnõk, Vujicsics Tihamér Zeneiskola –

Sasvári testvérek

A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Szervezõ: Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület:
Szenei Ferenc és Zakar Ágnes (06-20-967-6820)

A rendezvény támogatói:
Szentendre Város Önkormányzata, Szamos László

cukrászmester, Szentendrei Kulturális Központ, Tv Szentendre,
SZEVI, VSZ ZRT, Óvári Péter, Zajácz János vállalkozók, 

Bihon Gyõzõ, Páljános Ervin és Szakács Imre festõmûvészek

Forrásvizeink
Szentendrén a lakosság a Lajos-forrás
és a Sztaravoda-forrás vizét fogyasztja
leginkább. Mindkét forrás vizét évente
egy alkalommal intézetünk bevizsgál-
tatja.
A Sztaravoda-forrás ivóvíz vizsgálati
eredménye hosszú évek tapasztalata
szerint az idei évben is kifogásolt lett.
A 2011. 08. 15.-i ivóvíz-vizsgálati 
jegyzõkönyv tanúsága szerint E. coli
/60/100 ml/, Enterococcus /2/100 ml/,
valamint Coliform szám /60/100 ml/
szennyezõdés volt kimutatható a for-
rásvízbõl, így az ivóvízként nem aján-
lott.
A forrásnál valaki saját elhatározásból
szabálytalanul elhelyezett egy már-
ványtáblát, megtévesztõ tartalommal,
mely a forrásvíz gyógyhatásait méltat-
ta. A tábla levételét és a „nem ivóvíz”
felirat kihelyezését írásban kértük az
üzemeltetõtõl. 
Természetesen saját felelõsségére min-
denki fogyaszthatja a forrás vizét.
Általában ezekkel a baktériumokkal
szennyezett víz enterális, azaz gyomor-
bélrendszeri tüneteket okozhat. Fõzés-
hez, teának, ill. néhány perces forralás
után ivóvíznek már ajánlható a forrás
vize.
A Lajos-forrás vize kifogástalan lett a
legutóbbi vizsgálat szerint is.

JAKABNÉ VARGA ERZSÉBET
közegészségügyi felügyelõ

BFKH Szentendrei Népegészségügyi Intézet

A Szentendrei Református
Gimnázium felvételt hirdet

a 2012/2013. tanévre

Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén
diákok (református, evangélikus katolikus),
akik jelenleg az általános iskola 4. illetve 8.
évfolyamára járnak és tanulmányaikat
jövõre nyolcosztályos, illetve négyosztályos
gimnáziumban szeretnék folytatni. 

Jelentkezési lapok a gimnázium portáján
kaphatók (Szentendre Áprily tér 5.).

Beadási határidõ 2012. február 17.

A gimnázium tanárai középiskolai
elõkészítõ tanfolyamot is tartanak 2011.
október 8-tól szombatonként. Errõl rés-
zletes információt az iskolában lehet kapni
személyesen vagy telefonon: (26) 302-595.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig
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APilisi Tekerõ résztvevõit
Nyíri Csaba Leányfalu pol-
gármestere köszöntötte.

Kistérségünkben 8 település vett
részt és biztosította a tekerõ
sportállomását: Tahitótfalu, Le-
ányfalu, Szentendre, Budakalász,
Pomáz, Csobánka, Pilisszent-
kereszt és Pilisszentlászló. 
A csapatok a rajtindulásnál aján-
dék tekerõ pólót, Coca-Cola Natur-
aqua és Powerade izotóniás induló
csomagot kaptak. Az idén 4 féle
útvonal közül választhattak a
csapatok, 2 családi tekerõ útvonal
medencés akadályokkal, kaland-
parkozás függõpályán, továbbá 2
hosszabb táv a Pilisben 6 telepü-
lésen keresztül, ahol a résztvevõk
az íjászat, floorball, lovagi torna,
kerékpáros akadálypálya és külön-
bözõ ügyességi feladatokat tel-
jesítve gyûjtötték a pecsétjeiket a
nyereménysorsoláshoz.
Fontosnak tartjuk, hogy a kistér-
ségünkbe érkezõ csapatok megis-
merjék gyönyörû környezetünket
és településeinket. A sportfesz-
tiválunkhoz csatlakozott négy
kiemelt turisztikai létesítmény, a
Leányfalui Termálfürdõ, a Tahi-
tótfalui Bodor Major, a Szentend-
rei Vizes Nyolcas Szabadidõköz-
pont és a Hegyimazsolák Szent-
endre SE, hogy a résztvevõknek

betekintést nyújtsanak intézmé-
nyükrõl, sportállomást biztosít-
sanak és nyereményeket ajánl-
janak fel a tekerõ szerencsés
nyerteseinek a díjátadáshoz. 
Az idei évben is az ország számos
pontjáról érkeztek a résztvevõk
rendezvényünkre. Többek között
Siófok, Tatabánya, Balatonfüred,
Szigetszentmiklós, Budapest, Du-
nakeszi, Várpalota, Vác, Göd,
Kaposvár és a Dunakanyar-Pilis
térségbõl egyaránt.
Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy számos csapatot tudhatunk
a visszatérõ résztvevõink között,
sõt arra is, hogy a jelentkezõk
száma is egyre gyarapodik. 
A kalandtúra útvonalát és a he-
gyikerékpáros útszakaszt a He-
gyimazsolák SE Zeller Róbert és

Nagy Balázs kerékpáros csapata
és a kerékpárok szervizelését a
szentendrei Balázs Kerékpárbolt
kiválóan biztosította a tekerõ
résztvevõinek. A csapatok nagyon
élvezték a kijelölt útvonalakat és
a sportfeladatokat egyaránt. 
A családi tekerõ II. útvonalán
büszkélkedhettünk ismét polgár-
mesteri csapattal, melynek tagjai:
Molnár Zsolt Szigetmonostor pol-
gármestere, dr. Illés György Pi-

lisszentlászló polgármestere, dr.
Török Balázs Szentendre alpol-
gármestere és dr. Dedics Zsig-
mond Szentendrei kistérség iro-
davezetõ képviselte.
Mindeközben, akik nem pattan-
tak kerékpárra vagy már vissza-
érkeztek a befutóhoz részesei le-
hettek a kistérségi sportfesztivál-
nak. Kora délutántól a Czóbel
parkban kistérségünk sportegye-
sületei többek között a szentend-
rei Welldance, a leányfalui Fit-
ness Vital, a szentendrei sakk-
iskola, a szigetmonostori Zumba
Dunakanyar, a szentendrei Shito-
Kai, a pomázi Floorball klub, a
szentendrei Presto Sport SE a
Vizes Nyolcas Szabadidõközpont
zumba elõadása és a pomázi
Kertvárosi Sportegylet ritmikus

gimnasztika látványos bemu-
tatóját élvezhette a közönség. 
Voltak, akik színpadi bemutató-
val nem készültek, de érdekes és
változatos sporteszközöket hoz-
tak magukkal és a téren bemutat-
ták tevékenységüket és tájékoz-
tatást nyújtottak edzéseikrõl,
programjaikról. A sportfesztiválra
több százan kilátogattak, ahol a
sportegyesületek bemutatóin felül
a mászófal, trambulin és élõ cso-
csópálya adta lehetõségeket él-
vezték egész délután.
A nap végén a díjátadó ünnepsé-
gen a számos nyereményt a támo-
gatók adták át, ahol a fõdíj a
Ráckevei Kék Duna Wellness
Hotel üdülés csomagja, a Tahi-
tótfalui Bodor Major vendéglátás
bonusza és a Neuzer MTB ke-
rékpár felajánlás boldog nyertesei
sorakoztak a színpadon. Tartal-
mas és izgalommal telített ren-
dezvényünket a Csepregi Trió
koncert és táncmulatság zárta.
Köszönjük a településeinken lévõ
szervezõ partnereinek, a Hegyi-
mazsolák SE, a DPÖTKT munka-
társainak a segítségüket és mind-
azoknak, akik megtisztelték rész-
vételükkel fesztiválunkat. 
Jövõre a IV. Pilisi Tekerõre még
színesebb programokkal és kerék-
páros útvonal-kínálattal várunk
mindenkit szeretettel.

ANTAL KATALIN
DPÖTKT kulturális referens

VISSZAPILLANTÓ

III. Pilisi Tekerõ 
Az országban egyedülálló fesztiválunkat verõfényes napsütésben tartottuk, melyre közel 600
résztvevõ jelentkezett. A családi útvonalon 42 csapat, a kalandos és extrém útvonalon 48
csapat tekert a Dunakanyar-Pilis térségben.

Bodor Major kalandpark Budakalász Pilisszentkereszt

Leányfalu termálfürdõ

Sportfesztivál

Pilisszentlászló

Díjátadó

Készülõdés
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Augusztus 22-e és szeptem-
ber 5-e között zárva tartott a
V-8 Uszoda. Ennek okairól, az
elmúlt félévrõl, a tervekrõl
és még sok minden másról
kérdezzük Bacsa Csaba ügy-
vezetõt.

Miért volt
zárva az
uszoda?
Az egész éves
zavartalan és
biztonságos
mûködés ér-
dekében szük-
séges minden

évben egy nagyobb karbantartás,
amelyet csak az uszoda bezárásá-
val tudunk megoldani. 

Hírlevélben jelezték, hogy
szeptembertõl hétköznapo-
kon 15 és 17 óra között nem
tudnak az uszodában vendé-
geket fogadni.
Ez csak az úszómedencére vonat-
kozik, wellness részlegünkben
nincs korlátozás. Ez egyrészt
örömteli, hiszen örülünk, hogy
olyan sok az úszni vágyó gyerek,
hogy az egyesületek pályafoglalá-
sai teljesen betöltik ebben az
idõszakban a medencét. Sajná-
latos, hogy emiatt felnõtt vendé-
geink úszáslehetõségét korlátoz-
nunk kell. Õket szeretnénk kárpó-
tolni azzal, hogy kedden és csü-
törtökön az uszodarész hosszított
nyitva tartással, 22 óráig üzemel.

Jól gondolom, hogy a nyár
egy fedett uszoda életében
holt idõszak?
Nem teljesen. Az iskola befe-
jezésével beindul a nyári táboroz-
tatás: idén több mint 800 gyerek
töltötte nyári vakációja egy részét
az uszodában. Nemcsak a meden-
céket vették igénybe, hanem nap-
közben a V-8 ban bowlingoztak,
moziztak, kézmûvesedtek, nyel-
vet tanultak, egyszóval jól szó-
rakoztak. A táboroztató egyesü-
letek is elégedettek voltak a
kapott szolgáltatásokkal. Törzs-
vendégeink, akik úszni járnak a
V-8-ba, nyáron is hûségesek
voltak.

Elnézve a plakátokat, hír-
ladásokat, azt látom, hogy a
felnõttekre is gondolnak.

Igyekszünk minél több embert
megszólítani, programot külön-
féle akciós lehetõségeket ajánlani.
Ezt a célt szolgálta például pont-
gyûjtõ akciónk, amely március 1-
jétõl augusztus 31-ig tartott. Ez
idõ alatt minden 1000 Ft-ot
meghaladó vásárláskor kapott a
vendég egy pontot. Ha tizenötöt
összegyûjtött, akkor azokat 15%-
kal engedménnyel válthatta be a
következõ vásárláskor. 308 ven-
dégünk élt is ezzel a lehetõséggel,
és vásárolt bérletet magának 15%
os kedvezménnyel.
2010 tavaszán bevezettük a
délelõtti bérleteket, melyeket az
uszodában 8 és 11 óra, a well-
nessben 10 és 13 óra között lehet
felhasználni. Az eddigi tapaszta-
latok alapján vendégeink nagyon
megkedvelték ezt a konstrukciót,
hiszen egyrészt ezen idõszak alatt
nagyon kényelmesen, zsúfoltság
nélkül tudnak úszni és well-
neszezni, másrészt e bérletünket
is jelentõs kedvezménnyel adjuk.

Terveznek új bérletkon-
strukciókat vagy akciókat?
Október 1-15. között névre szóló,
éves uszoda- és wellnessbérletet
kínálunk vendégeinknek kb 30-
40% os kedvezménnyel. Terve-
zünk egy hétköznap délelõtt és
este felhasználható kedvezmé-
nyes konstrukciót. 

A honlapjukon rengeteg
programlehetõséget és szá-
mos kuriózumot ajánlanak.
Itt van például a jobb agyfél-
tekés rajztanfolyam, baba-
mama börze, vagy a spe-
ciális ajándékozási lehetõ-
ség, a V-8 Gift Card.
Október második felében lesz egy
kiállítás a jobb agyféltekés rajz-
tanfolyamon résztvevõ diákok,
felnõttek rajzaival. Ajánlom min-
denkinek ezt a kiállítást, mert
nem csekély pozitív változást

láthatnak a tanfolyamon részt
vettek rajzain. 
A baba-mama börze – ahol a
kinõtt, megunt holmik gazdát
cserélhetnek – közkedvelt prog-
ram a V-8 ban. Egyébként ezen a
napon, szeptember 24-én, a
hónap utolsó szombatján a csalá-
dok 50%-os kedvezménnyel jöhet-
nek hozzánk. 
A karácsonyi, születésnapi stb.
ajándékozást szeretnénk meg-
könnyíteni a V-8 Gift Card beveze-
tésével. Ennek a lényege, hogy a
szülõ vagy nagyszülõ nem pénzt,
hanem tetszõleges összeggel
feltöltött ajándékkártyát ad a
szeretteinek, amivel a V-8 uszoda,
wellness-, fitness szolgáltatásait
tudja igénybe venni. 

A létesítmény hivatalos
neve V-8 Uszoda és Sza-
badidõközpont. Ez nemcsak
elnevezés, hiszen az uszo-
daüzemeltetés mellett sok
minden más is történik itt.
Igyekszünk kihasználni a hely
adta lehetõségeket, és minél több,
minél változatosabb programmal
megtölteni a házat. Konferen-
ciatermeinket nemcsak elneve-
zésük szerinti funkciójukban
használjuk. Igyekszünk élettel
megtölteni. A kisterem egyúttal
galéria is. Minden hónapban más
képzõmûvész mutathatja be itt
alkotásait, jelenleg Molnár Ber-
talan festõmûvész kiállítása te-
kinthetõ meg. Ebben a teremben
kisebb összejövetelek, meetingek,
konferenciák, vizsgák tarthatók.
Itt kerül sor, évente háromszor a
véradásra is.
Állandó programjaink a különbö-
zõ tánctanfolyamok: rock and
roll, társas tánc, hip-hop, RSG,
mellett a gyógytornász foglalko-
zások. 
Emellett koncerteket, színházi
elõadásokat szerveztünk. Telthá-
zas siker volt például Koltai
Róbert önéletrajzi kabaréestje
tavasszal. Az õsszel Sándor Györ-
gyöt szeretnénk vendégül látni.
Tervezzük havi rendszerességgel
gyermek színielõadások tartását
is. Szent Iván éjkor például tánc-
cal egybekötött borkóstolót tartot-
tunk a V-8 tetõteraszán. Augusz-
tus végén a Borbély Mûhely jazz
quartet fellépésére került volna
sor, de a viharos erejû szél miatt

az étteremben tartottuk meg a
programot.
November 12-én rendezzük a II.
V-8 kupa úszóversenyt, melyet az
elmúlt évi tapasztalataink alapján
korosztályonként elkülönítve
délelõtti és délutáni idõszakra
osztunk. Errõl hamarosan rész-
letesen értesülhetnek a versenyen
indulni szándékozók. 

Ha már szóba került: mi
újság az étterem háza táján?
Szeptembertõl fiatal, ambiciózus
csapat bérli az éttermet, tele terv-
vel, ötletekkel.  Szeretnénk szo-
rosabb együttmûködést kiala-
kítani velük. Ennek elsõ lépe-
seként az érvényes uszodabérlet-
tel rendelkezõk 20% kedvezményt
kapnak náluk az ételek és 10%-ot
az italok árából. Több LCD tévét is
felszereltek, hogy baráti társasá-
gok náluk nézhessék pl. a Baj-
nokok Ligája mérkõzéseket vagy
más sporteseményeket. Számí-
tunk a munkájukra a halloween,
retro diszkók, szilveszteri bál
megrendezésében is, mely remél-
jük, legalább olyan sikeres lesz,
mint a tavalyi, ahol közel 300
ember búcsúztatta nálunk 2010-t. 

Beszéljünk a pénzügyek-
rõl. Mennyire gazdaságos a
központ mûködése?
A ház tervezésénél és a kivite-
lezésénél nem volt fõ szempont az
üzemeltetési költségek alacsony
szinten tartása. Azt kell mon-
danom, hogy minden erõfeszí-
tésünk ellenére sem rentábilis
még az üzemeltetés. Az épület
jelenlegi kialakítása, elektromos
és gépészeti rendszere további
számottevõ energia-megtakarí-
tást már nem tesz lehetõvé, ener-
giahatékonyabb üzemeltetés csak
jelentõs átalakítás és beruházás
után képzelhetõ el.  Középtávú
terveinkben szerepel (kb. 3-4 éven
belül) az üzemeltetési nullszaldó
elérése. Erre reális esély van, de
szükséges a jelenleg a V-8-at
ellátó energetikai és gépészeti
rendszer átalakítása és megújuló
energia (napelem, napkollektor,
geotermikus hõszivattyú) alkal-
mazása, melyet több szakértõi
anyag is megerõsített. Erre vo-
natkozóan koncepció áll ren-
delkezésünkre, miként alakítsuk
át az uszoda energiarendszerét
összhangban a város elképzelé-
seivel. Ezt az anyagot a tulajdo-
nosi testület elé bocsájtottuk. 

FIRAT

A V-8 Uszoda jelene és jövõje

Bacsa Csaba
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Közös siker!
A Szentendrei Kulturális Központ dolgozói köszönetüket fejezik ki 

mindazért az önzetlen segítségért, melyet 
a VI. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál

megrendezése során kaptak a város polgáraitól, civilszervezeteitõl 
és mindazoktól, akik munkájukkal, tudásukkal

hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

DMH Barlang: jazzklub új évad!
Ha Barlang, akkor jazzklub. A helyszín és a zene már egy fogalommá
olvadt össze az elmúlt hét esztendõben, hiszen idén éppen ennyi ideje
játszanak ezen a helyen, s mindig teltházzal a Borbély Mûhely kiváló
zenészei. Bár a Barlang nem túl tágas, mégis, a kissé retro, de annál
kuckósabb fílingje miatt a rajongók szerint is „itt az igazi”, ha kon-
certet adnak – tudom meg Borbély Mihálytól, a zenekar vezetõjétõl. A
törzsközönségbõl sokan a fõvárosból járnak ki Szentendrére, annak
ellenére, hogy rendszeresen fellépnek budapesti helyszíneken is. Egy
gyõri rajongó pedig minden követ megmozgat, inkább átszervezi a
munkáit, csak hogy mindig itt lehessen, s mindezt „tömegközlekedve”. 
Az új évadban a régi jól ismert arcokkal találkozhatunk: itt lesz újra
Dresch Mihály, Juhász Gábor. Szeretnék vendégül látni Fábián Julit,
Babos Gyulát. A repertoáron a megszokott számokon kívül régi magyar
slágerek és jazzdalok átiratai szerepelnek, köztük annak a lemeznek az
anyaga, melynek felvétele már elkészült, s a jövõ év elején kerül az
üzletek polcaira. Borbély Mihály a magyar dalok kapcsán még egy
távolabbi reményét is elárulta: szeretné, ha a népszerû Magyar Dal
napjának helyszíne jövõre Szentendre lenne.
A nyári szünet után a népszerû jazzformáció – Borbély Mihály, Szabó
Dániel, Horváth Balázs, Baló István – tehát újra látható-hallható a Du-
naparti Mûvelõdési Ház Barlangjában. A koncertek a szokott idõben,
minden hónap elsõ keddjén, 19 órakor kezdõdnek. Novemberben min-
denszentek és halottak napja miatt egy héttel késõbb, 8-án lesz jazz-
klub a Barlangban.

BORBÉLY MÛHELY – JAZZKLUB
Dunaparti Mûvelõdési Ház (Dunakorzó 11/A)
Október 4., november 8., december 6.
Belépõdíj: 600 Ft

Játék, Munka, Szórakozás

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület (Bercsényi u. 3.) Céh Galéria ter-
mében nyílt kiállítás – kapcsolódva a térségi pályaorientációs
SULIBÖRZE rendezvényhez, annak kiegészítéseként – régi és ma is élõ
szakmák és kézmûves foglalkozások régi tárgyait mutatja be, elsõsor-
ban a kisiskolás, nagyóvodás korosztály, de a felnõttek számára is.

A kiállítás a Szentend-
re Város Önkormány-
zat Kulturális Alap
támogatása mellett va-
lósul meg. Megtekint-
hetõ október 10-ig hét-
köznaponként 10-16
óra között.
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Textilkiállítás
Az InnoArt Mûhely Galériában
(Fõ tér 20.) Kubinyi Anna
Prima Primissima díjas 
textilmûvész Szimbólum-
gyûjtemény címû kiállítása
látható. Megtekinthetõ október
1-jéig.

Csevej

A kulturális- mûvészeti-
értékobjektív- karitatív est
vendége Biczák Péter, a Pest
Megyei Könyvtár igazgatója
lesz szeptember 27-én, ked-
den 19 órakor a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.).
Sok szeretettel várnak min-
denkit az est házigazdája,
Kellár F. János Immánuel.
www.csevej.eu.

Szentendre Szalon

Szeptember 22-én,
csütörtökön 18 órakor
szeretettel várnak mindenkit 
a szalon rendezvényére a Pest
Megyei Könyvtár Szántó
Piroska-termébe. Vendég
Katona Tamás történész, aki
személyes tapasztalatairól
mesél A diplomácia világában
jártam címû elõadásában. Az
est háziasszonya szalonteával
várja a vendégeket.

Koncert

Szeptember 19-én, hétfõn 19
órakor várnak minden érdek-
lõdõt a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolába J. S. Bach:
versenymûvek kettõ, három,
négy csembalóra BWV 1060-
1065 koncertre.
Közremûködik: Oláh Aino,
Kovács Katalin, Csizmadia
Angelika, Petró-Nagy Nóra –
csembaló, Papp Dániel,
Draskóczy Eszter – hegedû,
Móré László – brácsa,
Karasszon Dénes – cselló,
Hornyák Dávid – bõgõ (korhû
hangszereken).
Belépõ jegyeket 1500 Ft-os
áron a hangverseny elõtt, a
helyszínen lehet váltani.
Diákoknak és nyugdíjasoknak
a belépés ingyenes.

Õszi zsidó 
nagyünnepek (1. rész)
A hagyomány szerinti legnagyobb
zsidó ünnepeket – melyek ilyen-
kor, õsz táján aktuálisak –, még a
nem vallásos zsidók is meg-
tartják. Többségük a zsinagógába
is elmegy ilyenkor, ha másért
nem, azért, hogy a közösséghez
tatozását ilyen módon is kife-
jezésre juttassa.

A Ros Hasaná idén – a 27-i újhol-
dat követõen – szeptember 28-án
(Tisri hó 1-Jén) este köszönt be. A
zsidó hagyomány idõszámítása
szerint 5772 évvel ezelõtt ezen a
napon teremtette az Örökkévaló a
világot. Ros Hasanával kezdõdik
az a tíznapos önvizsgálat és bûn-
bánat idõszak (tíz bûnbánó nap),
amelyet a Jom Kipur, az En-
gesztelés napja zár le.
Ros Hasaná ünnepének neve a
Tórában: „a kürtharsogás napja”.
A hagyomány az egész emberiség
felett való isteni ítélkezés napját
látja benne, amikor Isten elvonul-
tatja maga elõtt „mind a földön
járókat, mint pásztor a nyáját”, és
megállapítja végzetüket.
A templomba belépve láthatja
még az idegen is, hogy különösen
jelentõs az alkalom, amely most
egybegyûjtötte a hívõket. A fehér
szín – az ártatlanság és megtisz-
tulás színe – uralkodik templo-
mainkban a két bûnbánó ün-
nepen. Fehér függöny borítja a
frigyszekrényt, fehér takaró az
elõimádkozó asztalát, fehér a
Tórát burkoló köntös is; a hívõk
nagy része is fehér gyolcsingben
végzi imáját, az úgynevezett
„kitli”-ben.
A szentírási szakaszok felolva-
sását követi Ros Hasaná isten-
tiszteletünk csúcspontja: a sófár-

fúvás. Már a Tóra is ezt emeli ki,
mint az ünnepünkre jellemzõ
egyetlen szertartást. A sófárnak
hibátlan kosszarvból kell készül-
nie, emlékeztetésül a kosra, ame-
lyet Izsák helyett áldozott fel
Ábrahám. 

Az újévet követõ napokat – az
újesztendõ elsõ tíz napját – a bûn-
bánat tíz napjának nevezi a ha-
gyomány, amely vallásunk intéz-
ményeit, szertartásait az õskor
eseményeire vezeti vissza. Az Elul
elsejével kezdõdõ és a Jom Ki-
purral betetõzõdõ negyven napos
idõszak eredetét is népünk hõsko-
rának napjaiba vetíti vissza. Elul
1-Jén kapta Mózes a megbocsátó
isteni parancsot: menjen fel
másodszor is Szináj hegyére,
hogy az aranyborjú bûne miatt
eltört két kõtábla helyett átvegye
az újabb kõtáblákat. Negyven
napon át bûnbánatban várták
Izrael gyermekei a vezér haza-
tértét: megbocsát-e Isten? A
negyvenedik napot – Tisri 10-ét –
különösen mély bûnbánatban,
böjtben töltötték. Ennek a napnak
estéjén tért haza Mózes a tíz Ige
két kõtáblájával a karján: Isten

megbocsátott népének. Ettõl fog-
va – így fejezõdik be a legenda –
Isten évrõl évre ezen a napon kü-
lönös megbocsátó szeretetével
fordul gyarló, de vétküktõl meg-
tisztulni akaró gyermekei felé.
A Talmud-bölcsek szerint Ros
Hásánákor az égi bíróságon
három nagy könyvet nyitnak
meg. Az egyikbe az igazakat írják
be, hosszú és jó életre. A második-
ba azokat, akik ennek épp az
ellenkezõi, és akikre a következõ
évben halál vár. Végül a har-
madikba az ún. közepesek kerül-
nek, akiket se ide, se oda nem
lehet besorolni. Ezekkel – mondja
a Talmud – Jom Kipurig vár az égi
bíróság, és ha érdemesnek talál-
tatnak arra, hogy elfogadják
megtérésüket, akkor beíratnak õk
is az elsõ könyvbe. Ha pedig nem,
akkor... Ezért Ros Hásáná elõ-
estéjén minden zsidó „Lõsáná
Tóvá Tikotévu” (Irass be egy jó
évre) szavakkal kíván felebará-
tainak boldog újévet.

KORÓDI PÉTER
titkár

Magyar-Izraeli Baráti Társaság, 
Kulturális Egyesület, Szentendre-

Dunakanyar

Szüreti felvonulás
Városunk önkormányzata, a Szentendre Gyökerei
Hagyományõrzõ Társaság és a Szentendrei Ipartestület
szeptember 24-én, szombaton 15 órától megrendezi
a már hagyományos szüreti felvonulást, mely az
Orbán-kereszttõl indul és a felvonulók megvendége-
lésével a Dunaparti Mûvelõdési Házig tart.
A felvonulásra ezúton is tisztelettel meghívjuk a
város és a környék lakosságát!
Kérjük, ha valaki bármilyen segítséget fel tud aján-
lani (bor, szõlõ, hagyományos ruhák stb.) vagy
szeretne részt venni e neves eseményen, jelent-
kezzen a 06-20-263-5001 telefonszámon, vagy
személyesen az Ipartestületben (Bercsényi u. 3.),
hogy minél színesebbé tegyük e szép hagyományt.

A fotó 1959-ben készült, a felvonulást Czveiber Feri bácsi
szervezte



KULTÚRA

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM  29. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 16.18

MEGNYÍLT A LEÁN CUKRÁSZDA!
Augusztus 8-án nyitotta meg cukrászdáját Tillinger Szilvia
cukrász, tulajdonos Szentendrén, a 11-es út mellett a
„Provincia” parkolóban.

Helyben készült, Csuka Tamás cukrász, házi receptjei alapján állítják
elõ a finomabbnál finomabb tortákat, sós-édes aprósüteményeket és a
fõzött fagylaltot. Palettájukon találhatók még kávékülönlegességek,
ezen belül koffeinmentes is, üdítõk és marcipánfigurák. Mindezen
különlegességek helyben és elvitelre is megvásárolhatók, megrendel-
hetõk.

Vállalják családi, ünnepi alkalmakra, esküvõkre, gyerekzsúrokra egye-
di, személyre szóló díszítéssel ellátott torták, házias sütemények
készítését. Bármilyen, különleges, egyedi, extra  igényt is kielégítenek
megbeszélés alapján. Akár azonnali megrendelés is elképzelhetõ, mivel
termékeik helyben készülnek.
Kizárólag természetes anyagokat használnak, semmilyen színezék,
mesterséges ízfokozót mellõznek. Gondoltak azokra is, akik óvatosan
fogyasztják az édességet, ezért kínálatukban megtalálhatóak a
csökkentett energiatartalmú sütemények, fagylaltok.
Nézzenek be hozzájuk! Szeretettel várnak mindenkit, mindig friss és
széles áruválasztékukkal!
Szentendrén, a 11-es út mellett, a Provincia parkolóban, 
nyitva: H-V 9.30-19.00 óráig, rendelésfelvétel: 06-30-402-7611.

Mentsük meg a könyvtárat!
A Helyõrségi Klub Ezüstfény Együttese Déri György vezetésével csatlakozik Máté
György Pro Urbe-díjas helytörténésznek az elõzõ lapszámban megjelentetett fel-
hívásához. Kérjük a Szentendrén élõ mûvészek segítségét, hogy fellépésükkel járul-
janak hozzá a december elején tartandó elõadások megszervezéséhez.
Együttesünk félórás mûsorral nyitná meg az elõadásokat, s a teljes bevétellel
szeretnénk segíteni a könyvtárunkon. 
Jelentkezni lehet a 06-22-263-5001 telefonszámon. Köszönjük!

Örökségünk védelmében
Október 1-jén, szombaton 11 órai kezdettel a Bükkös-Partiak Baráti Köre

Egyesület NÉPTÁNC, NÉPZENE FESZTIVÁLT
rendez a Pest Megyei Könyvtár színháztermében, 

melyre várjuk néptánccsoportok, népdalkörök jelentkezését.
A rendezvény fõvédnöke 

Gyürk András Európa Parlamenti képviselõ.
A rendezvény fõszereplõje: 

Szvorák Katalin Liszt-díjas népdalénekes
A fesztiválra jelentkezni szeptember 26-ig lehet.
A rendezvényrõl felvilágosítást ad: Kádárné Monori Éva 

a CATKI Bárczi Gusztáv Általános Iskola intézményvezetõje 
2000 Szentendre, Kovács László utca 3. címen, illetve 

a 26/310-060-as telefonszámon.

Lebegõ valóság
Egy gyönyörûséges erdélyi népmesével vezette fel dr. Cseri Miklós
fõigazgató a Skanzen Galéria Lebegõ valóság címû kiállításának
szeptember kilencedikei megnyitóját. A Napról és a Holdról szóló mese
tökéletesen illeszkedett a falakon függõ festmények varázslatos
hangulatához. Kopacz Mária erdélyi, marosvásárhelyi születésû fes-
tõnõ képein gomolygó álomvilág is mintha egy nagy mese része lenne.
„A képzelet, a látomások, a víziók, álmok, mesék és mítoszok, egyéni és
kollektív tudatalatti emlékképek labirintusaiban való eligazodást
keresni sem érdemes. Rá kell hangolódni erre a téren és idõn kívüli
világra, ahol nincs perspektíva és horizont, nincs elõl és hátul, lent és
fent, ahol színes kavalkádban áramlik, lebeg, kavarog minden ok és cél
nélkül, szertelenül. A magát teljesen felszabadított alkotó fantázia nem
ismer határokat és korlátokat, sem tartalomban, sem kifejezési esz-
közökben. Így aztán nem meglepõ, hogy semmi nem az, mint aminek a
megszokás alapján elsõ pillantásra vélnénk, mert ebben a képi és
színvilágban minden új értelmet, szimbolikus tartalmat és üzenetet
hordoz, minden mindennel kompatibilis” – írja Török Katalin a kiállítás
szép katalógusában. Megnyitójában is Kopacz Mária festõi világának
álomszerûségét hangsúlyozta. Az emberi és állati lények furcsa,
meseszerû világában minden lebeg, súlytalanul, a fizika törvényeinek
fittyet hányva. A perspektíva törvényeinek ellentmondóan megfestett
bábuszerû emberalakok is, a lebegõ hal, a repülõ macska téren és idõn
kívüli. A pupilla nélküli, kifejezéstelen szemek, a furcsa, szinte fintor-
nak vélhetõ mosolyok, az egymásba át- és átolvadó, síkszerû ember-
állat figurák töltik be a képeket. A pasztell színekkel megfestett,
humorral teli mesevilág azonban nem zárul le a kép (a farost vagy a
vászon) széleinél, hanem rá-rákúszik a deszkakeretre is. Amelyet a
mûvésznõ tûzõkapcsokkal, apró szögekkel maga készít és fest. A keret
mindig a kép integráns része.
A kiállítás december 15-ig látogatható. RAPPAI ZSUZSA
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BUDAPESTI BÁBSZÍNHÁZ 
Szabó Borbála – Varró
Dániel: Líra és epika 
Mesejáték egy részben 
Rendezõ: Mácsai Pál
Szereplõk: Beratin Gábor,
Bercsényi Péter, Erdei Juli, Erdõs
István, Giovannini Kornél,
Gyurkó Henrik, Hárai Ágnes,
Karádi Bori, Kovács Marianna,
Pethõ Gergõ, Simándi Anna, tati
Zsolt, Ács Norbert.
A darab 2009-ben legjobb új
magyar drámaként megkapta 
a Színikritikusok Díját.

BUDAPESTI KAMARASZÍNHÁZ
– TIVOLI
Spiró György: Az imposztor
Komédia két részben. 
A Budapesti Kamaraszínház 
és a Gyulai Várszínház közös 
produkciója
Rendezõ: Árkosi Árpád
Szereplõk: Kovács Lajos,
Spindler Béla, Mihályi Gyõzõ,
Nagy Enikõ, Jánosi Dávid, Tímár
Éva,  Szûcs Péter Pál, Csépai
Eszter, Zámbori Soma, Varga
Zoltán, Majzik Edit, Dányi
Krisztián, kritikus: Bank Tamás,
Cs. Németh Lajos  

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
Kálmán Imre: 
A csárdáskirálynõ
Rendezõ: Kerényi Miklós Gábor
KERO®. Szereplõk (több szere-
posztás!): Fischl Mónika/Lukács
Anita/Bordás Barbara, Vadász
Zsolt/Vadász Dániel/Boncsér
Gergely, Szendy
Szilvia/Kékkovács Mara/Dancs
Annamária, Peller Károly/Szabó
Dávid/Kerényi Miklós Máté,
Kállay Bori.

CENTRÁL SZÍNHÁZ
John Kander és Fred Ebb:
Cabaret (musical) 
Rendezõ – koreográfus: Bozsik
Yvette
Szereplõk (több szereposztás!):
Marozsán Erika, Csányi Sándor /
Simon Kornél, Keresztes Tamás
/ Vati Tamás,  Básti Juli /
Borbás Gabi, Haumann Péter /
Papp János, Kovács Vanda,
Schmied Zoltán, Szemán Béla,
Fülöp Tímea, Krausz Alíz,

Valencia James, Samantha
Kettle, Vati Tamás / Székely
Szilveszter, Gombai Szabolcs,
Kalmár Attila, Vislóczky
Szabolcs, Baráthy György

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
Weöres Sándor: A kétfejû
fenevad
Rendezõ: Máté Gábor
Szereplõk:  Kovács Lehel, Pálmai
Anna, Tenki Réka,  Fekete Ernõ,
Ónodi Eszter, Kocsis Gergely,
Szacsvay László, Bán János,
Ötvös András, Dankó István,
Kovács Ádám.
Weöres Sándor 1972-ben befe-
jezett történelmi panoptikuma, 
A kétfejû fenevad igazi szín-
játékpróbával kezdõdik, többször
is hasonló jelenettel folytatódik,
tényleges tárgya pedig a história,
mint emberéletek tízezreit fölfaló
karnevál, örökös pusztító szín-
játék. 

KOLIBRI GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ
Háy János: Völgyhíd
(14 éves kortól)
Rendezõ: Bagossy László
Bábszerepek: Mészáros Tamás,
Szanitter Dávid, Megyes
Melinda,  Bodnár Zoltán, Török
Ági, Erdei Juli, Mult István,
Németh Tibor, Tisza Bea, Szívós
Károly, Megyes Melinda, Kormos
Gyula, Bornai Szilveszter.
„Hétfõ reggel negyed nyolckor
egy veszprémi középiskola 
tizenhét éves diákja levetette
magát a Viaduktról. 
A kiérkezõ mentõsök még élve
vitték be a kórház traumatológiai
osztályára, ám olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, 
hogy az életét már nem tudták
megmenteni." 
– Napló-online internetes portál,
2010. április 12. 

TURAY IDA SZÍNHÁZ SPIRIT
KAMARASZÍNHÁZA
A fiú a tükörbõl, avagy
rekviem a gyerekkorért
(színjáték)
Szereplõk: Makranczi Zalán,
Perjés János, hangfelvételrõl
közremûködik: Venczel Vera,
Papadimitriu Athina. 
Zene: Quimby
Játék az elvesztett gyermekko-
rért, a családi összetartozásért a
függõségek világában, a családon
belüli erõszak ellen.

MADÁCH SZÍNHÁZ
Rice-Webber: Jézus Krisztus
szupersztár
Rendezõ: Szirtes Tamás
Szereplõk (több szereposztás!):
Csengeri Attila/Feke Pál/Tóth
Attila, Serbán Attila/Száraz
amás/Varga Lajos, Balogh
Anna/Gallusz Nikolett/Polyák
Lilla, Posta Victor/Sasvári Sán-
dor/Venyige Sándor, Ádok Zol-
tán/Nagy Sándor/Szerednyey
Béla.

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ 
Miller: Pillantás a hídról
Rendezõ: Mácsai Pál
Szereplõk: Csuja Imre, Für Anikó,
Törõcsik Franciska e.h., Polgár
Csaba, Debreczeny Csaba, Epres
Attila, valamint: Ficza István e.h.,
Csunderlik Péter és sokan
mások. 
A darab a görög tragédiákéhoz
hasonló szépséggel ábrázolja a
személyes sorsok igazságát és
viselõik elkerülhetetlen végzetét.

TRAFÓ KORTÁRS
MÛVÉSZETEK HÁZA
Pintér Béla és Társulata
Pintér Béla – Darvas
Benedek: Parasztopera
Rendezõ: Pintér Béla 
Szereplõk: Pintér Béla, Baranyi
Szilvia, Tóth József, Enyedi Éva,
Nagy-Abonyi Sarolta, Szalontay
Tünde, Bencze Sándor, Thuróczy
Szabolcs, Deák Tamás
Zenéjének alapja az erdélyi 
magyar népdalok és a barokk
homogén elegye: van benne
néhány boldogtalan sorsú ember,
szenvedély, humor, vérfertõzés
és gyilkosság. 

RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ
Bereményi Géza – Kovács
Krisztina: Apacsok
Rendezõ: Török Ferenc
Szereplõk: Csányi Sándor,
Szervét Tibor, Csomós Mari,
Schneider Zoltán, Kocsó Gábor,
Wéber Kata, Marjai Virág, Szilaj
Ló: Karalyos Gábor, Fürge Hód:
Adorjáni Bálint, Tíz Medve: Klem
Viktor e.h.
A hatvanas évek elején voltak
fiatalok, akik a tiltakozásnak egy
sajátos formáját választották:
indián törzset alapítottak, és
kivonultak a hétköznapokból. 
A történet az ügynök-kérdést
járja körül:van-e jogunk megis-
merni szüleink, nagyszüleink
titkait, és lehet-e a jelenben
objektíven értelmezni a múltban
elkövetett vétkeket. 

ÚJ SZÍNHÁZ
Shakespeare: Coriolanus
Rendezõ: Bagó Bertalan 

VÍGSZÍNHÁZ 
Hadar Galron: Mikve 
Rendezõ: Michal Docekal (a prá-
gai Nemzeti Színház igazgatója)
Szereplõk: Pap Vera, Eszenyi
Enikõ, Börcsök Enikõ, Igó Éva,
Hegyi Barbara, Péter Kata, Réti
Adrienn, Stefanovics Angéla,
Tóth Orsolya.
A sok humorral fûszerezett,
megrendítõen szép történet egy
nõi fürdõben játszódik, egy
mikvében. A dráma szereplõi
különbözõ életkorú nõk, akiket
vallási szabályok kötnek, és
különféle társadalmi és családi

szerepekben egy férfiuralta világ-
ban küzdenek elfogadásukért,
szabadságukért, jogaikér. 

THÁLIA SZÍNHÁZ
Bernard Slade: Romantikus
komédia
Rendezõ: Bálint András
Szereplõk: Szervét Tibor, Tóth
Ildikó, Takács Katalin, Létay

Dóra, Csankó Zoltán, Sallai
Nóra.
Erzelemdús vígjáték két író, egy
férfi és egy nõ (Tóth Ildikó)
kezdeti munkakapcsolatáról, majd
barátságáról és szerelmérõl, mely
több mint egy évtizedig nem tel-
jesülhet be. Az elõadás a 2011-es
Vidor  Fesztiválon a  legjobb 
elõadás díját kapta,

THÁLIA SZÍNHÁZ ÚJ STÚDIÓ
Garaczi László: Ovibrader
(Péniszdialógok)
Rendezõ: Bagó Bertalan.
Szereplõk: Fodor Annamária,
Huszár Zsolt, Kolti Helga,
Szemenyei János.

A különleges hangvételû dráma a
2011-es Vidor Fesztiválon a
legjobb kamaraszínházi rendezés
díját kapta. 

THÁLIA SZÍNHÁZ ÚJ STÚDIÓ
Leonard Gershe: A pillangók
szabadok
Rendezõ: Szarka János
Szereplõk: Béres Ilona, Ozsgyáni
Mihály, Marjai Virág.
Don húszéves, elit családból
származó fiatalember, az anyja
nyomasztó szeretete elõl
költözött el otthonról. Jill zûrös
családból származó szertelen
színészpalánta. Elsõ lépésként
bérel egy szobát a mûvészne-
gyedben, hogy „tûzközelben”
legyen. Don és Jill bérelt
szobáját egyetlen ajtó választja el
egymástól. Ami kinyílik…

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
Novemberi-decemberi elõadások:
Anna Karenina,
Hamupipõke, Rigoletto,
Filharmónia, Makrancos,
Don Giovanni, Turandot,
Diótörõ, Aida, Bohémélet
Egyes elõadásokra jegyek csak
korlátozott számban állnak ren-
delkezésre.

Menjünk színházba!
Új szolgáltatás Szentendrén! Kedves Olvasónk!

A Szentendrei Kulturális Központ színházi buszok indítását tervezi, budapesti színházi elõadásokra, a 2011/12-es színházi
évadban. Önnek nem kell mást tennie, mint az általunk összeállított listából kiválasztani a megfelelõ  elõadásokat, mi pedig
összegyûjtve a jelentkezéseket, megszervezzük a jegyvásárlást, a színházba utazást és a hazatérést.
Ezzel a lehetõséggel élve külön utánjárás és sorban állás nélkül, kedvezményesen juthat színházjegyéhez, mely tartalmazza
a kényelmes, „háztól házig” utazás költségét is.
A várhatóan nagy érdeklõdésre való tekintettel kérjük, minél hamarabb, de legkésõbb szeptember 23-ig jelezze számunkra,
hogy a felsoroltak közül mely elõadások, bérletek keltették fel érdeklõdését.
Jelentkezését elektronikus úton az ujsag@szevi.hu címre, telefonon a (26) 505-120 számon várjuk. 
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Molnár Bertalan 
kiállítása

Molnár Bertalan festõmûvész
kiállítása a Vizes Nyolcas
Szabadidõközpontban (Kálvária
út 26.)  megtekinthetõ 
október 3-ig. Képünkön a mûvész
és dr. Dietz Ferenc polgármester
a kiállítás megnyitóján.

Nótadélután

A Szentendrei Helyõrségi Klub
(Dózsa György út 8.) október 1-
jén, szombaton 15 órai kezdettel
„Búcsút int az õsz a nyárnak” cím-
mel magyarnóta-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, ren-
dezõ: Koncz János. 
Jegyek elõvételben kaphatók a Hely-
õrségi Klub irodáiban, vagy megren-
delhetõk a 26/312-822, 26/315-508,
valamint a 20/954-1093-as telefon-
számokon, illetve megvásárolhatók a
helyszínen elõadás elõtt 1200 és
1000 Ft-os áron.

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Szeptember 16. péntek 18 óra
A TORINÓI LEPEL
Dr. Pályi Gyula könyvbemutató
elõadása

Szeptember 23. péntek 18 óra
ÚJABB KUTATÁSOK 
AZ INDOSZKÍTÁKRÓL
Dr. Aradi Éva indológus elõadása

ELÕADÁSOK

Versképek
Szeretettel várnak minden 
érdeklõdõt az Erdész Galériába
(Bercsényi u. 4.) Kemény Zoltán
tervezõgrafikus Versképek címû
kiállításának megnyitójára
szeptember 16-án, pénteken 
18 órakor. Megnyitja: Bereczky
Loránd, a Magyar Nemzeti
Galéria nyugalmazott fõigaz-
gatója. 
Megtekinthetõ október 9-ig, hétfõ
kivételével minden nap 10 és 18
óra között.

Ingyenes szakkörök!
Szeptember 26-ig még lehet je-
lentkezni a Nyitott Kör Egyesület
szakköreire. Színjátszó, Média,
Képzõmûvészet, Gépírás, Go,
LEGO Robot.
Érdeklõdni a 70/944-5585 szá-
mon és az info@nyitottkor.hu
címen. További információk:
www.nyitottkor.hu
A szakkörök az Új Széchenyi Terv
keretében az Európai Unió támo-
gatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával való-
sul meg.

Könyvvásár óriási kedvezménnyel

Szeptember 29-én, csütörtökön 16 órakor
a HEMO-ban (Dózsa György út 8., 

505-042) a honvédelemmel kapcsolatos
témájú könyvek órási választékával várják

az érdeklõdõket. Ízelítõ a kínálatból:
Vadászrepülõk, Harckocsik, Mindent 

a hazáért!, LégTérErõ, Katonai 
alapismeretek stb.

www.honvedelem.hu

Wakabayashi Fumio kiállítása

Szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor nyílik meg Wakabayashi
Fumio grafikusmûvész Into the Blue/Kékbe címû kiállítása a Rédai
Galériában (Kucsera F. u. 6.). A kiállítást megnyitja: Borgó, Munkácsy-
díjas festõmûvész az Egri Eszterházy Károly Fõiskola tanára.
Megtekinthetõ szeptember 24-tõl október 15-ig, hétfõtõl szombatig 10-
18 óra között.
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

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)

szeptember 17. szombat
16.00 VERDÁK (116’) kn.animációs film
18.00 HIHETETLEN UTAZÁS (81’) kn. (a

teknõsök varázslatos vándorlásáról)
19.30 HANNA-GYILKOS TERMÉSZET (111’)

kh.: 16 év -az érzékek birodalma,
vizuális orgia

21.30 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.:12 év

szeptember 18. vasárnap
17.00 VERDÁK (116’) kn. (Golden Globe díj

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

fõszerepben: Natalie Portman (Oscar
díj 2011.)

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

szeptember 19. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ - Lázár Enikõvel és

Farkas Verával
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK - KACOR

KIRÁLY (70’) kn.
18.10 DELTA (92’) kh.: 16 év - fõszerepben:

Lajkó Félix
19.45 HANNA-GYILKOS TERMÉSZET (111’)

kh.: 16 év az érzékek birodalma,
vizuális orgia

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

szeptember 20. kedd
17.00 HIHETETLEN UTAZÁS (81’) kn. - a

teknösök varázslatos vándorlása
18.30 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)

kh.: 12 év - WOODY ALLEN
SOROZAT

20.10 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)
kh.:12 év - fõszereplõ: Audrey Tautou

21.55 GUSZTÁV 2. (70’) kn.

szeptember 21. szerda
17.00 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.:12 év
18.30 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)

kh.:12 év fõszereplõ: Audrey Tautou
20.15 WINTER’S BONE- A HALLGATÁS

TÖRVÉNYE (100’) kh.:16 év - több-
szörös Oscar jelölt film

21.50 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.:12 év

szeptember 22. csütörtök
17.00 HIHETETLEN UTAZÁS (81’) kn. - a

teknõsök varázslatos vándorlása
18.30 ÁLMODOZÁSOK KORA (93’) kn.-

SZABÓ ISTVÁN SOROZAT
20.15 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)

kh.: 12 év Woody Allen filmje
21.55 GUSZTÁV 2. (70’) kn.

szeptember 23. péntek
17.00 9 (79’) kh.:12 év
18.20 A LÁNY ÉS A FARKAS (100’) kh.:16

év -fõszerepben: Amanda Seyfried
20.00 HANNA-GYILKOS TERMÉSZET (111’)

kh.:16 év -az érzékek birodalma,
vizuális orgia

21.55 9 (79’) kh.:12 év

szeptember 24. szombat
17.00 PAPÍRSÁRKÁNYOK (122’) kh.:12 év -

MOZIZZ OKOSAN!
19.15 A LÁNY ÉS A FARKAS (100’) kh.:16

év -fõszerepben: Amanda Seyfried
21.00 9 (79’) kh.:12 év

szeptember 25. vasárnap
17.00 KÉREM A KÖVETKEZÕT ! -

DR.BUBÓ 2. rész (80’) kn.
18 30 A ZENEKAR LÁTOGATÁSA (87’)

kh.:12 év (Cannes-i nagydíjas film)
20.00 HANNA-GYILKOS TERMÉSZET (111’)

kh.:16 év -az érzékek birodalma,
vizuális orgia

szeptember 26. hétfõ
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK-A

MINDENTJÁRÓ MALMOCSKA
(70’)kn.

18.20 A LÁNY ÉS A FARKAS (100’) kh.: 16
év - fõszerepben: Amanda Seyfried

20.00 BAARIA (150’) kh.:16 év Giuseppe
Tornatore filmje 3 generációról

szeptember 27. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… - Török

Katalin várostörténeti sorozata
18.30 FELICIA UTAZÁSA (116’) kh.:18 év -

LÉLEKMOZI SOROZAT
20.30 DELTA (92’) kh.: 16 év -

szeptember 28. szerda
17.00 9 (79’) kh.:12 év
18.20 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év -

szép, archaizáló, természetközeli
történet a mongol sztyeppérõl

20.45 PAPÍRSÁRKÁNYOK (122’) kh.: 12 év -
mélyen megrendítõ film a barátsá-
gról…

szeptember 29. csütörtök
17.00 A PADLÁSON (76’) kh.:12 év -a le-

gendás cseh animátor: Jiri Barta filmje
18.20 HALÁL SUGÁRÚT (109’) kh.:16 év -

Cannes, Arany Pálma díj
20.10 ROSSZ TANÁR (92’) kh.:16 év -

Cameron Diaz és Justin Timberlake

szeptember 30. péntek
17.00 A PADLÁSON (76’) kh.: 12 év - a le-

gendás cseh animátor: Jiri Barta filmje
18.00 BEYOND TE FOREST -

MUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT
kisterem

18.20 ROSSZ TANÁR (92’) kh.:16 év -
Cameron Diaz és Justin Timberlake

20.00 AMERIKA KAPITÁNY: AZ ELSÕ
BOSSZÚÁLLÓ (125’) kh.: 12 év

október 1. szombat
17.00 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC

(91’) kn. - Golden Globe díjas alkotás
18.35 AMERIKA KAPITÁNY: AZ ELSÕ

BOSSZÚÁLLÓ (125’) kh.: 12 év
20.40 ROSSZ TANÁR (92’) kh.:16 év -

Cameron Diaz és Justin Timberlake

október 2. vasárnap
17.00 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC

(91’) kn. - Golden Globe díjas alkotás
18.35 A ZENEKAR LÁTOGATÁSA (87’)

kh.:12 év - Cannes-i nagydíjas film
20.05 ROSSZ TANÁR (92’) kh.:16 év

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! 

Kedves filmbarátok! Szentendrei polgárok!
Idén 5. születésnapját ünnepli a mi filmszínházunk, a P'Art Mozi! Az
elmúlt évek alatt sokunk törzshelyévé vált. Olyan hellyé, ahol mindig
történik valami érdekes, ahol mindenki értékre lel. 
A moziknak hamarosan, a forgalmazás fejlõdésével, át kell térniük a
digitális technikára. 
Ez lehetõséget ad arra, hogy a „kisebb” mozik a premier- és siker-
filmeket egy idõben játsszák a „nagy” mozikkal. Ugyanakkor magában
hordozza azt is, hogy aki nem tér át erre a technikára, hátrányba kerül
a többiekkel szemben, és elõbb-utóbb ellehetetlenül.
Most lehetõség van arra, hogy elinduljunk egy, a haladást támogató
pályázaton. Az új technika bevezetése azonban, ezzel együtt is, nagy-
on sokba kerül. A pályázaton való indulás feltétele pedig egy tetemes
önrész. A jelenlegi nehéz anyagi helyzet miatt ezt egyedül képtelenség
megoldani! 

Összefogással, közös akarattal azonban életben tarthatjuk a P'Art
Mozit! Annak érdekében, hogy ez a városunk életében meghatározó
jelentõséggel bíró intézmény fejlõdhessen, hogy még sokáig élvez-
hessük azt a kiváltságot, hogy egy jó film megnézéséért, nem kell
messzire utaznunk, hanem azt itthon, barátaink társaságában megte-
hetjük. 
Az indulásánál mindannyian egyet akartunk, és sikerült! Most ismét itt
az idõ! Kell egy hely! 

A Szentendrei Kulturális Központ számláján várja a felajánlásokat.
Elsõként Hidegkuti Gergely önkormányzati képviselõ ajánlotta fel
kéthavi illetményét erre a célra.

A támogatásokat az alábbi számlára fizethetik be: 
Raiffeisen Bank, Szentendre 12020005-00148595-00100001 
és kérjük, írják a megjegyzés rovatba, hogy Mozitámogatás.

Bízunk támogatásukban, köszönettel:

KOLTI HELGA
ügyvezetõ igazgató

Szentendrei Kulturális Központ



ADÁSVÉTEL

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

ÁLLÁS

Irodai munkára felhasználói szintû
számítógépes ismerettel ren-
delkezõ munkatársat keresünk.
Tel. 06-20-665-3685.

Szentendrén a Hév-végállomás-
nál igényesen kialakított
fodrászüzletembe gyakorlattal
rendelkezõ mûkörmöst keresek.
Tel. 06-20-995-8353.

Nagyvállalat szentendrei
telephelyére munkatársat
keres heti 40 órás
munkarendbe, vízvezeték
szerelõ munkakörbe. Központi
fûtés szerelõi gyakorlattal
rendelkezõk elõnyben. Tel.
(26) 500-153.

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

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

ÁLLÁST KERES

Gyerekgondozást, ház-
tartásvezetést, takarítást vállal
negyvenes gyakorló anyuka. Tel.
06-70-277-9955.

Nyugdíjas tanárnõ gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-30-862-
3260.

Könyvelõi- bérelszámolói állást
keresek (számlaképesen is). Tel.
06-70-251-8841.

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

EGÉSZSÉG

Biorezonanciális állapot-
felmérés a stressz faktorok
felmérése, harmonizálása, az
ásványi anyagok és vitamint
háztartás feltérképezése.
Szentendre, Paprikabíró u 2
szám alatt. Tel. 06-30-565-
3262.

KIADÓ LAKÁS

Szentendre, Széchenyi téren két
szobás bútorozott lakás kiadó.
Tel. 06-30-422-5358.

Kiadó vagy eladó 2 szobás
bútorozott kertes ház. Tel. 06-20-
554-0293.

Gázfûtéses, kis lakás kiadó
Leányfalun 2-3 személy részére,
lakbér kerti munkával is kiegyen-
líthetõ. Tel. 06-30-493-3097.

Duna-parton a patak mellett az
újépítésû lakóházban 120 nm-es,
2 szintes lakás kiadó, havi 140
ezer Ft+rezsi. Tel. 06-30-940-
2652.

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

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.

Október közepétõl kiadó 44 nm-es,
igényesen felszerelt lakás egyedi
mérõórákkal a Püspökmajor-lakó-
telepen 75 000 Ft-ért. Tel. 05-20-
368-8467.

Pap-szigetnél családi házban
albérlet kiadó. Tel. 06-30-854-
2277.

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

Pismány lankás, kellemes
részén újépítésû, igényes
lakóház kulturáltan beren-
dezve 180 ezer Ft/hó kiadó.
Tel. 06-30-299-0376.

Otelló utcában I. emeleti, 64 nm-
es egyedi fûtéses, felújítandó.
16,8 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-876-7934.

Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Ár: 18,9 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

Eladó kétgenerációs polgári ház
Nagyoroszi község központjában
(Nógrád megyében). Irányár: 8
millió Ft. Tel. (26) 311-770.

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

Tahiban, nagyon jó helyen, 60
nm-es két szobás ház és ga-
rázs 200 nöl-es diszkrét udvar-
ban, 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.

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

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

Informatika érettségire
felkészítést, korrepetálást vál-
lalok. Tel. 06-30-862-3260.

Német nyelv tanítását, kor-
repetálását vállalom nagy gyakor-
lattal. Tel. (26) 311-770.

Nevelési tanácsadás.
Gyermekpszichológiai vizsgálat
és terápiás foglalkozás.

Szülõkonzultáció. Münnichné
Orosz Mária klinikai- gyermek
szakpszichológus. Tel. 06-20-
590-4888.

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák a Szentendrei HÉV
végállomás közelében otthonos
környezetben, vagy az Ön ott-
honában. Nyelvvizsgára való
felkészítés (TELC, EURO,
ECL, CAMBRIDGE stb.), üzleti
angol, fordítás. Angliában
diplomázott tapasztalt, dinami-
kus, de türelmes tanárral. Do
not hesitate! Tel. 06-70-527-
3879, cserip12@hotmail.com.

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

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

Tanítónõ és fejlesztõ pedagógus
vagyok. Szívesen vállalok kor-
repetálást, fejlesztést, gyermek-
felügyeletet. Autóval rendelkezem,
a délutáni és esti órákban szabad
vagyok. Tel. 06-30-309-7864.

Nyelvvizsgáztató tanár
angoltanítást, vizsgafelkészítést
vállal a Szentendrei Hév-vonalán,
Kaszásdûlõn. Te . 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, pót-
vizsgára felkészítést, a következõ
tanévre való elõkészítést vállalok
általános, közép-és fõiskolai szin-
ten. Házhoz megyek. Tel. 06-30-
347-8843.

Felvételéire felkészítést magyar-
ból, és általános korrepetálást
alsósoknak és felsõsöknek vállal
gyakorlott pedagógus. Tel. 06-
70-984-9834.

SZOLGÁLTATÁS

Só-klímabarlang Szentendrén.
Allergia, asztma, vírusok és
bakteriális fertõzések haté-
kony kezelésére legjobb a
száraz só terápia. Szentendre,
Paprikabíró u. 2 szám alatt.
Tel. 06-30-243-1170.

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.

Asztalos munkák, egyedi ter-
vezésû bútorok, ajtók, ablakok
javítása, mindennemû famunkák,
javítások. Tel. 06-70-333-6525.

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Budakalászon, nagy forgalmú
üzletsoron két üzlethelyiség
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
530-8867.

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 helyi-
ség,- 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.

APRÓK
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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
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Labdarúgás

Augusztus 29. hétfõ
izbégi sporttelep:

Szentendrei VSE - Szigetgyöngye
SE (Sz. monostor) öregfiúk
megyebajnoki mérkõzés ered-
ménye: 1-3 (1-0). Végre hazai
pályán játszott a szentendrei
öregfiúk csapata. Visszatértek
Izbégre!

További eredmények
környékünk csapatait illetõen:
I. osztály: 
Budakalász – Pilisi LK 0-0
I/B. osztály: 
Dunabogdány – Dunakeszi 4-0,
Pomáz – Erdõkertes 3-2,
Mogyoród – Tahitótfalu 1-1 
(A Tahi majdnem nyert, az utolsó
pillanatban egyenlítettek 
a hazaiak.)
II. osztály: 
Kismaros – Visegrád 3-1,
Leányfalu – Nagymaros 2-2

Szeptember 1. 
Idegenbeli mérkõzésen az öreg-
fiúk vereséget szenvedtek: 
Pilisszántó-Szentendre VSE 6-0
(4-0)

Szeptember 5.
Városunk öregfiú csapata, a
Szentendrei VSE Budakalászon
vendégeskedett, és sajnos 1-0
arányban kikaptak úgy, hogy
nyolc(!) gólhelyzetet hagytak ki
(számoltam!). Remélhetõen a
következõ fordulóban túllépnek a
gólszegénységen...

További eredmények
Megye I. 
Sülysáp – Budakalász 1-2
Megye I/B.: 
Tahitótfalu - Gyömrõ 0-4,
Isaszeg-Dunabogdány 5-5
(Micsoda gólparádé!)
Megye II.: 
Rád-Leányfalu 5-0, Vácduka-
Szigetmonostor 1-3, Visegrád-
Budajenõ 4-1
Örvendetesen szerepel a
Budakalász az I-ben, és a
Dunabogdány az I/B-ben.
Érdemes kimenni a meccseikre.

Utánpótlás-nevelés
Ígéretemhez híven folytatom a
labdarúgás utánpótlás-nevelés
bázisainak látogatását. Ezúttal
szeptember 9-én Budakalászon
jártam, ahol a Vasas Akadémia
Focisuli égisze alatt Pintér Sándor

technikai vezetõ felügyeletével,
továbbá Dombay Zsolt irányításá-
val jelentõs utánpótlás-nevelés
folyik.
– Hat korosztályban dolgozunk.
Mi, edzõk, valamennyien NB I-es
játékosok voltunk – mondta
Dombay Zsolt. – Az edzõket említ-
sük meg! Rajtam kívül, aki az
U15-ösöket vezetem, öt edzõ van:
U7-es korosztályt Simon Á...., az
U9-est Páling Zsolt, az U11-est
Németh Zoltán, az U13-ast Czif-
fery Tamás és az U19-est Pintér
Sándor irányítja. – Holnap kezdõ-
dik a bajnokság, idegenbe, Üröm-
re megyünk – folytatta Zsolt és
közben dicsért, javított, mikor mit
kellett. – Ebben a bajnokságban
húszas kerettel indulunk. A gye-
rekek zömmel 14 évesek, így az
U15-ös korosztályban nem a
bajnoki cím a cél, de a dobogóra
szeretnénk felkerülni. Ha nem si-
kerül, mindenképpen a közép-
mezõnyben kell lennünk – fejezte
be az edzõ és elköszönt, mert
intenzívebbre fogta az edzést
ezután. 
Zárszóként: az ürömi meccs ered-
ménye: Üröm-Budakalász 0-2. 

Sikerrel vették az elsõ akadályt! 

Szeptember 10.
Budakalász-Veresegyház 3-2 (1-
1) Gólszerzõk: Erõss T. (2), Vadas
A., illetve Huszai T., Czene D.
A vendégcsapat fölénye jegyében
telt az elsõ félidõ, a pirosmezes
veresegyháziak sorra dolgozták ki
helyzeteiket, amelyek közül csak
egyet tudtak gólra váltani. A
szórványos, de veszélyes kalászi
kontrák közül az egyik a félidõ
utolsó percében góllá érett (1-1).
A második félidõben változott a
játék képe, a hazaiak, a kékek,
sok gólveszélyes támadást vezet-
tek. Sajnálatos incidens zavarta
meg a mérkõzést: egy nagyon
kemény kalászi szabálytalanság
után rugdosódás támadt, és
mindkét játékost kiállították. A
veresegyházi szurkolók elégte-
lenre vizsgáztak: útszéli beki-
abálásokkal folyamatosan zavar-
ták a mérkõzést.

Szeptember 11.
Megye III. o. Pilisszentkereszt-
Pécel 3-9. Kapus-problémákkal
lépett pályára a hazai csapat: elsõ
számú kapusuk hiányzott, a
cserekapust sportorvosi hiányos-
ság miatt nem engedte játszani a
játékvezetõ. A Pécel az elsõ fél-

Bevallom õszintén, néha öreg-
asszonynak érzem magam, még
akkor is, ha lelkemben igazi
kalandvágyó kamaszként élek. 
Reggel kétségbe tudok esni, ha a
tükörbõl szembenézek magam-
mal. Hova tûnt az elmúlt tíz-húsz
esztendõ? Az elõbb még itt volt:
nemrég még szaladgáltam és meg
sem kottyant egy-egy egész éjsza-
kán át tartó fieszta, koncert vagy
bármi más. 
Legjobban a nõiességemet féltem,
mert szeretek asszony lenni, még
jóval negyven felett is! 
A hastánc pedig pont ezt õrzi
meg, ezt  adja vissza nekünk. 
A kacérságot, a kecsességet, a
könnyedséget tanítja újra és újra,
asszonyoknak és lányoknak is,
akik kénytelenek vagyunk ebben
a férfias világban élni. Küzdünk,
dolgozunk, vetélkedünk a pasik-
kal, csak zárójelben jegyzem meg,
hogy igazán sikeresen tesszük
mindezt. 
A keménység, a lendületesség, a
rohanás – még ha magassarkú-
ban és miniszoknyában tesszük is
– megkeményít mindannyiunkat.

Úgy hiszem szívesen bújnánk ki
néha a farmerbõl vagy nadrág-
kosztümbõl, és alakulnánk át egy
idõre a keleti mesékbõl ismert
színes, romantikus, selymes, flit-
teres, csillogó ruhájú Sehere-
zádévá. 
Próbáljuk ki, tanuljuk meg ezt az
egyébként mozgásterápiának is
belillõ táncot: jó a gerincnek, a
csípõnek és a meszesedni ké-
szülõ, számítógéphez és tévéhez

szokott nyakunknak is, még az
emésztõrendszerünkre is jóté-
konyan hat, ezért  elõsegíti a
méregtelenítést.
A keleties zene más dimenzióba
varázsol minket, az apró mozdu-
latoknak elõször nehezen enge-
delmeskedik a testünk, de ha
kitartunk és nem adjuk fel, két-
három hónap múlva  ügyesen
hullámzik és rezeg majd a sok kis
dísz a csípõnkön, karunk kecses
mozgására suhannak a selymek
és akkor már az sem lesz zavaró,
hogy van egy kis hasunk.

Ha nõiesebbnek érezzük ma-
gunkat, ez jót tesz a férfiaknak is
és ebbõl végsõsoron mi profi-
tálunk. 

Minden hölgyet szeretettel vá-
runk!

HDK

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u . 11.

www.spauzawellness.hu
06-26/303-673

Kisugárzás, nõiesség, varázslat – és a hastánc
idõben tetszés szerint lõtte góljait,
a „vészkapusnak”. E mellett a
szentkeresztiek szép támadá-
saikat csak háromszor tudták gól-
lal befejezni. Kihagytak vagy ötöt!

Szeptember 12.
Öregfiúk mérkõzés. Leányfalu-
Szentendre 6-2 (1-1). A kilenc
játékossal felálló mieinknek a
második félidõ második felében
már esélyük sem maradt a pont-
szerzésre... Sajnos hiányzók és
sérültek tizedelték meg a csapa-
tot, így alakult ki ez a helyzet és
eredmény.

GERLAI P.

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
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Vitorlázás
Júliusban,  a 43. nem-
zetközi  Kékszalag
Balatonkerülõ vitor-
lásverseny elõtti na-
pon az utánpótlás
részére megrendezett
4. Kékpántlika orszá-
gos vitorlásversenyen
Balatonfüreden, az
Optimist hajóosztály-
ban a Magyar Opti-
mist válogatott szen-
tendrei tagja, Huber Péter Lél (14 éves, Lehoczky Krisztina festõmûvész
fia) szerezte meg a bajnoki címet.

OVI – OLIMPIA
2011. október 8. 10.00

Verseny helyszíne:
Izbégi Általános Iskola tornaterme

Regisztráció: 09.15-tõl

Információ: 06-26-319-099, 06-20-444-3160

Lebonyolítás:

Rövid köszöntõt és közös bemelegítést után az óvodai
sorváltók kkövetkeznek, majd díjátadás az I-IV.

helyezettek részére. 
A sorváltóra 10 óvodás és 2 szülõ (apuka és anyuka)

összetételû óvodai csapattal lehet nevezni. 
A feladatokat mindig 6 óvodás és a 2 szülõ hajtja

végre. Cserére a versenyszámok között adunk
lehetõséget.

A sorváltó a nevezõ óvodák létszámának megfelelõen
egy-vagy kétfordulós!

Ezután – eltérve az elmúlt évek hagyományaitól – nem
egyéni versenyszámokba versenyeznek az ovisok.

Minden részvevõ egy kis lapocskát kap, majd a kijelölt
„állomásokon” a feladatot végrehajtva az eredménytõl

függõen különbözõ matricát ragasztanak be 
a versenybírók. A verseny végén az elért eredmény

alapján kis díjakra lehet beváltani a lapocskát.
A jelenlevõ szülõk részére is szervezünk játékos 

sportversenyt. 

Baseball
MAGYAR BAJNOK A SZENTENDRE SLEEPWALKERS SOFTBALL

Vasárnap négy döntõs csapat találkozott a magyar bajnoki cím megszerzéséért.
Nekünk az elõdöntõben Érd csapata jutott, melyet egy gyengébb kezdést követõen 8-
1-re gyõztünk le. A másik ágon a Hungarian Astros a nagykanizsai lányokat verte
sima küzdelemben, így, mint az várható volt,  õk lettek döntõbeli ellenfeleink. A 16
órakor kezdõdõ döntõre forró hangulat alakult ki a pálya körül, köszönhetõen a szép
számú szurkoló gárdának és a szokatlan szeptemberi melegnek. Az Astros az utóbbi
évek veretlen bajnoka, de a tavaszi alapszakaszban már sikerült õket egy alakalom-
mal megszorítanunk, így izgatottan vártuk, hogy mi lesz a döntõn.

Lányaink jól kezd-
tek, és már 3-0-ra
vezettünk a 2 in-
ningben, azonban a
harmadik játékrész-
ben egy ügyetlen
hiba miatt kiegyen-
lítettek a vendégek,
amely nagyon izgal-
massá tette a kö-
vetkezõ 1,5 órát. A
lányaink mégsem
adtak okot az ag-
godalomra: jó csa-
patmunkával, jó tá-
madó játékkal ha-

mar további 7 pontot szereztek, és kiváló védekezéssel nem engedték ki kezükbõl a
mérkõzést. Végül 11-4-es eredménnyel leléptették a régóta veretlen ellenfelüket.
2-3 hét múlva a magyar softball kupa-, illetve a felnõtt bajnoki döntõk következnek.

További információk: www.sleepwalkers.hu

október 2-án, vasárnap 
a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.) www.pmk.hu

Versenyszámok
• NÕI-FÉRFIUTÁNPÓTLÁS MINÕSÍTÕ • FÉRFI -80 KG • FÉRFI -90 KG 

• FÉRFI + 90 KG • FÉRFI „MASTERS” • NÕI BODYFITNESS • NÕI MODELL 
• PÁROS TESTÉPÍTÉS

Nevezési információ: Tóth Attila (26) 319-099, 06-20-444-3160, 
Kovács József: 06-30-950-4308, piramisse@freemail.hu

Nevezési díj 2000 Ft • Belépõ 1000 Ft


