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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

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Dunakorzó 11/A (DMH) 

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

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

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
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a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
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keddig fogadunk el.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

Index: 
PFH/88/1987 

ISSN 0239-068X 

www.szevi.hu

Életmód Ház Alapítvány
2010 évi közhasznú
jelentése

Adóigazgatási szám: 
18717172-1-13
Székhely: 2000 Szentendre
Kadarka utca 29.
Alapító okirat kelte: 2007. 06.13.
Az alapítvány célja:
Segítse elõ a gyermekek, és fel-
nõttek számára az egészséges
életmóddal kapcsolatos
foglalkozássorozatok, ren-
dezvények, családi napok
szervezését. Szabadidõ hasznos
eltöltése. Tanulási készség
fejlesztése, nevelõ, megelõzést
szolgáló programok beindítása,
mûködtetése.
A kuratórium elnöke: Batuskáné
Fejes Katalin
Tagjai: Kiss Árpádné, Fülöp
Julianna

2010. évi közhasznú eredmény:
112 000 Ft.
Közhasznú egyszerûsített éves
beszámoló mérleg adatai:
Befektetett eszközök
Forgóeszközök 10 8000Ft.
Aktív idõbeli elhatárolások
Saját tõke 10 8000Ft.
Eszközök források összesen:
10 8000Ft.

Közlemény

Szentendre Város településrendezési tervének aktualizálása (felülvizsgálata) véleményezési eljárása befe-
jezõdött.
Az 1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 § (6) bekezdése szerint a településrendezési eszközök, Településszerkezeti
Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat (Szentendre város egységes HÉSZ módosítása) elfo-
gadásuk elõtt közzétételre kerültek. 2011. szeptember 19-tõl 30 napon át megtekinthetõk a polgármesteri
hivatal elsõ emeleti hirdetõtábláján. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket a fõépítész fogadja. 

Pályázati felhívás

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Gazdasági Ellátó Szervezet
intézményvezetõi tisztség közalkalmazott jogviszonyban történõ betöltésére. 

Képesítési feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség, és emellett
mérlegképes könyvelõi, vagy ezzel egyenértékû szakképesítés; felhasználói szintû számítógépes ismeret
(Word, Excel), magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tétel. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent az álláshely betöltéséhez kapcsolódó szakmai képesítés és gyakorlat (mûszaki, adó, tb, munka-
jog, pályázatkészítésben és lebonyolításban való jártasság.

A vezetõ feladata: az intézmény vezetése, valamint az önállóan mûködõ egészségügyi, közoktatási
intézmények gazdasági irányítása. A megbízás idõtartama: 2012. január 1. – 2016. december 31.

A pályázatokat október 24-ig  kell benyújtani 3 példányban Szentendre Város Polgármestere, dr.
Dietz Ferenc részére a 2000 Szentendre Városház tér 3. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: „GESZ vezetõi állás”

Pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó vezetõi programot; a szakmai gyakorlat, valamint a vezetõi
gyakorlat igazolásáról szóló okiratokat, hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

További felvilágosítás: Bartha Enikõ, (26) 503-324.

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

Helyi-termék vásárok a Barcsay iskolában!
Október 22-én új kezdeményezés indul, amelynek célja, hogy segítse a helyi ter-
mékeket keresõ szentendreiek és a helyi vagy környékbeli kistermelõk,
kézmûvesek találkozását. A Barcsay iskola vállalta, hogy otthont ad a tervek
szerint havi rendszerességgel tartandó vásároknak, elsõként október 22-én, majd
november 19-én és december 10-én, 9-16 óráig. A vásárok célja, hogy a helyi ter-
mék mint minõség szélesebb körben is elismertté váljon és ez a világszerte egyre
népszerûbb vásárlási forma nálunk is megerõsödjön. A számtalan finomság és
szép portéka mellett kézmûves foglalkozás és játszóház várja egész nap a csalá-
dokat.
Aki árusítani szeretne, mihamarabb érdeklõdjön Dukay Krisztinánál a 30-439-
1476-os számon, vagy a dukaykn@enternet.hu címen, illetve Gyurkovich
Krisztinánál a 20-941-1299-es számon, vagy a gyurkovich.krisztina@citromail.hu
címen. Mindenkit szeretettel várunk!
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A polgármester
programja

Október 7. (péntek)
09.00 Pályázatokról megbeszélés

Október 8. (szombat)
10.00 Bükkös patak õszi nagy-

takarítása
12.00 Köztársasági elnök feleségének

és a V4 országok vezetõi
feleségeinek fogadása 

19.15 „Szentendre a Gödörben 2” kiál-
lítás megnyitó az Erzsébet téri
Gödör Klubban

Október 10. (hétfõ)
13.00 Testületi anyagok egyeztetése
16.00 Japán kert kialakításáról

megbeszélés

Október 11. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés 
13.00 Testületi anyagok egyeztetése
14.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Örökbefogadási Munkacsoport

ülése 
17.00 Szemere polgármesterével

megbeszélés

Október 12. (szerda)
09.00 SZIGÜ képviselõjével egyeztetés
10.00 Befektetésrõl vállalkozóval

megbeszélés
14.00 IMF képviselõivel megbeszélés 

Október 13. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

Október 14. (péntek)
09.00 MÖSZ konferencia az önkor-

mányzati rendszer átalakításáról

Október 15. (szombat)
09.00 Szentendre bora választás

Október 16. (vasárnap)
09.45 Országos kutyakiállítás megnyitó

a Pap-szigeten

Október 17. (hétfõ)
15.00 Raiffeisen Bank szentendrei

fiókigazgatójával megbeszélés

Október 18. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

Október 19. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
13.30 DPÖTKT ülés

Október 20. (csütörtök)
13.00 Polgármesteri fogadóóra

ÜLÉSTERMI HÍREK

Továbbra sincs megállapodás 
a Volánbusz Zrt.-vel
A Volánbusz Zrt. 2010. évi beszámolóját az önkor-
mányzat nem fogadta el, de a cég a feltett kér-
désekre azóta sem tudott megnyugtató választ adni.
Idõközben viszont elérkezett az iskolaszezon, vi-
szont a korábban megszokott iskolajáratokat a
Volánbusz leállította minden elõzetes tájékoztatás
nélkül, így most úgy tûnik, hogy a cég az iskolá-
sokkal és családjukkal zsarolja az önkormányzatot,
hogy nyelje le a békát. A megegyezés és az iskola-
járatok pedig továbbra is csúsznak.

A TÉR Kivitelezõ Kft. újítja fel az
óvodát
Az önkormányzat nyertest hirdetett a Püspökmajori
Óvoda felújítására kiírt közbeszerzései pályázaton.
A kiválasztott ajánlattevõ a TÉR Kivitelezõ Kft. A
pályázati támogatáson felül több mint 20 millió
forintnyi önrészt vállalt az önkormányzat.

Pályázik a képviselõ-testület

Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szer-
vezetek, kompetenciafejlesztõ képzéseinek támo-
gatására kiírt pályázaton a szentendrei önkor-
mányzat is indul. A szükséges önerõt (70 000 Ft) a
Sport Alap fel nem használt részének terhére biz-
tosítja az Önkormányzat.
Szintén pályázaton indul a város a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumok mûködési feltételeinek biz-
tosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásának elõmozdítására.
A szükséges önerõt (50 000 Ft) ugyancsak a Sport
Alap fel nem használt részének terhére biztosítja az
Önkormányzat.

Gáttervezés

A képviselõ-testület a Puhl Antal Építész Irodája Kft.-
vel (2008. november) és a SOILTEST Kft.-vel kötött
tervezési vállalkozási szerzõdés (2010. november)
lezáró megállapodását jóváhagyta. A SOILTEST Kft. a
belváros árvízvédelmi gát 1-6. szakasz tenderter-
veinek elkészítésére kötött szerzõdést az önkor-
mányzattal, a Puhl Antal Építész Irodája Kft. pedig
mint gáttervezõ alvállalkozó dolgozott a projekten.

Rendezték a tartozásokat a VSZ
Zrt.-nél
A képviselõ-testület hozzájárult, hogy a Polgármes-
teri Hivatal a VSZ Zrt.-nek a Budapest Lízing Zrt.
felé fennálló 22 775 384 Ft tartozását kiegyenlítse
az önkormányzatnak a VSZ Zrt. felé fennálló tarto-
zása terhére. A határidõ 2011. szeptember 20-a volt.

Multifunkcionális pálya 
a Postás-strandon
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a szabadtéri
szabadidõsport létesítmények fejlesztésének, ki-
használtságuk növelésének támogatására, hogy

„multifunkciós pályát” hozzanak létre a Postás-
strand területén. Ennek érdekében a város szer-
zõdést köt szeptember 30-ig a Négy Évszak
Sportiskola Kft.-vel a megépítésre, illetve a folya-
matos karbantartásra vonatkozóan. (Kapcsolódó
írásunk a 9. oldalon.)

Visszakerülnek a Pirk-padok

A belváros-rehabilitáció részeként a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a Fõ térre kerüljenek vissza
a korábbi Pirk-padok, a belváros többi részén pedig
Pirk „Pápa” típusú padokat helyezzenek ki.

Településrendezési terv – elõter-
jesztés
Szentendre Településrendezési terve felülvizsgálatá-
nak véleményezési eljárásáról tárgyalt elõterjesztést
az önkormányzat. Többek között az Annavölgy és a
Kiképzõ bázis besorolásáról döntöttek.

V-8 szerzõdésmódosítás

A képviselõ-testület elfogadta a V-8 Uszoda és Sza-
badidõközpont üzemeltetésére vonatkozó szerzõdés-
tervezetet. A haszonbérlõ csak a környéken élõk
szükségtelen zavarása nélkül üzemeltetheti a
létesítményt.

A Pest Megyei Könyvtár jövõjének
biztosítása
A Pest Megyei Könyvtár további színvonalas és
zavartalan mûködése érdekében a polgármester tár-
gyalásokat folytatott a kistérségi települések pol-
gármestereivel, illetve munkacsoportot hozott létre,
amelynek feladata a megyei fenntartású, Szent-
endrén mûködõ intézmények mûködésének és jövõ-
beli lehetõségeinek figyelemmel kísérése.

Japánkert a Czóbel parkban

Az önkormányzat támogatja, hogy a Czóbel park
közelében japánkert létesüljön, az önkormányzat
tulajdonában lévõ ingatlanok területén. A decemberi
ülésére egységes kerttervet és a beruházás részletes
tartalmi elemeinek bemutatását kérik, illetve ennek
ismeretében a polgármester elõterjesztését az ingat-
lanok üzemeltetésére.

Tovább üzemel a benzinkút

A képviselõ-testület meghosszabbította az OKTÁN
Kft.-vel és a VERSUS Magyarország Kft.-vel kötött
területhasznosítási szerzõdést 2014. szeptember 30-
ig. A következõ három évben így tovább üzemelhet a
11-es fõút és az Áprily Lajos tér találkozásánál lévõ
benzinkút.

Ingatlanértékesítés

Az önkormányzat felkérte a polgármestert, hogy az
értékbecslés felülvizsgálatát rendelje meg a Barac-
kos út 1. szám alatt lévõ önkormányzati tulajdon-
ban lévõ ingatlanra, amelyet pályázat útján kíván-
nak értékesíteni.
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A kerti zöldhulladékról
Cikksorozatunk befejezõ részeként azoknak a
figyelmét szeretnénk felhívni egy aktuális prob-
lémára, akik kertes házban élnek, zöldhulladék
keletkezik ingatlanukon és a komposztálás
mellett égetéssel semmisítik meg azt. Az
égetéssel kapcsolatos szabályokat a város
köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk.
sz. rendelet állapítja meg, amely teljes terjede-
lemben a www.szentendre.hu internetes hon-
lapon megtekinthetõ.

Az ingatlantulajdonosoknak (kezelõknek, hasz-
nálóknak) az ingatlanukon keletkezett vagy az
általuk közterületen összetakarított hulladékot,
nyesedéket az elszállításig a saját ingatlanukon
belül kell tárolniuk.
Az egészséges, kórokozóktól és kártevõktõl men-
tes zöld javakat elsõsorban helyben történõ kom-
posztálással kell hasznosítani és talajjavító
anyagként felhasználni. Égetéssel azon anyagok
semmisíthetõk meg, melyek komposztálásra,
újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a
komposztálásra nincs semmilyen mód vagy
lehetõség.
Saját ingatlanon belül a szabadban égetni kisebb
mennyiségû komposztálással nem hasznosítható
kerti hulladékot szélmentes idõben csak szeptem-
ber 1-jétõl május 31-ig, csak péntekenként és csak
a nappali órákban (9-19 óra között) szabad.
Június 1-jétõl augusztus 31-ig az égetés pénteki
napokon is tilos. Égetni csak a tûzvédelmi szabá-
lyok betartása mellett a vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyeztetõ módon, nagykorú,
cselekvõképes személy folyamatos felügyelete, és
a lakókörnyezet lehetõ legkisebb zavarása mellett
szabad. Égetni a szomszédos telken lévõ épületek-
tõl 6 méteren belül tilos.

A füstképzõdés csökkentése érdekében az avart és
a kerti hulladékot elõzetesen szikkasztani, szárí-
tani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis
adagokban történhet. Az égés folyamatának
gyorsítására légszennyezõ vagy bûzös segédanyag
nem alkalmazható. Az égetés során a keletkezõ hõ
élõ növényzetet, fát nem károsíthat.
A kommunális és az összes ipari eredetû hul-
ladékok nyílt téri, illetõleg háztartási tüzelõberen-
dezésben történõ égetése tilos. Közterületen égetni
kizárólag engedéllyel szabad.
Az égetésre vonatkozó kötelezettségek ellenõr-
zését a jegyzõ, valamint a közterület-felügyelet
végzi. Aki megsérti a fenti szabályokat, 20 000
forintig terjedõ helyszíni bírsággal, illetve 30 000
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Kérünk mindenkit, hogy az ismertetett helyi
elõírások betartásával tegyenek azért, hogy a
közvetlen környezetükben élõ szomszédok és arra
sétálók is élvezhessék a tiszta levegõ elõnyeit, s ne
a nedves avar vagy egyéb veszélyes hulladék ége-
tése során keletkezõ füst miatt kelljen bemenekül-
niük otthonaikba.

Ennek a témának az ismertetésével befejezzük fel-
hívásaink sorát, bízunk benne, hogy az elmúlt
idõszakban megjelentetett tájékoztatók segítséget
nyújtottak Önöknek abban, hogy eligazodjanak a
behajtási, várakozási engedélyek, és a közterület-
használat kérdéseiben, továbbá egyéb, a minden-
napokat érintõ szabályok alkalmazásában.
Amennyiben bárkinek további információkra len-
ne szüksége, szívesen állunk rendelkezésre mun-
kaidõben telefonon, vagy személyesen ügyfélfo-
gadási idõben, vagy akár a Hivatal zöld számán
(06-80-204-725), illetve közérdekû e-mail címén
(kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu) tett beje-
lentés útján.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA

Figyelem!

Tisztelt Szentendrei Lakosok!

Az önkormányzat megbízásából
a VSZ Zrt. az idei évben is szer-
vez az egész városra kiterjedõ
kerti zöldhulladék begyûjtést,
amelynek során célunk, hogy
segítsünk a lakóknak az ingat-
lanon keletkezõ, komposztálási
mennyiséget meghaladó zöld-
hulladékok elszállításában. 

Fontos tudnunk azt, hogy egész
évben lehetõségünk van arra,
hogy az ingatlanunkon keletkezõ
zöldjavakat hasznosítsuk és kom-
posztáljuk. A kertben elhullott fa-
leveleket, gyümölcsöt, levágott
füvet, gyomot, elszáradt virágot
valamint a háztartásunkból ki-
kerülõ szerves anyagokat kom-
posztálás révén újrahasznosít-
hatjuk. Így a levegõt sem károsít-
juk az égetés révén, a talajban
lévõ tápanyag mennyiségét pedig
jelentõs mértékben növeljük.
Ennek elõsegítésére indított az
önkormányzat a „Komposzt-
programot” is, amely során az
arra jelentkezõ lakóknak biztosí-
tott ingyen komposztládákat és
oktatást. Szentendre elkötelezett
a „Zöld város” megvalósításáért,
ezért kérjük Önöket, ne égesse-
nek, hanem az egészséges, kór-
okozóktól és kártevõktõl mentes
zöld javakat helyben történõ kom-
posztálással hasznosítsák!
Kérjük, hogy a zöldhulladék be-
gyûjtés során ügyeljenek arra,
hogy valóban csak a helyben
történõ komposztálási mennyi-
séget meghaladó, vagy az újrafel-
használásra alkalmatlan, nem
hasznosítható kerti zöldhulla-
dékot helyezzék ki.

KERTI ZÖLDHULLADÉK
BEGYÛJTÉS ÜTEMEZÉSE

Október 29. Püspökmajor-lakó-
telep és környéke (László-telep –
Kovács L. u. Dunakanyar krt. –
Vasúti Villasor által határolt
terület), Pannónia telep (Vasúti
Villasor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera patak által határolt terület)

November 5. Boldogtanya – Pe-
tyina – Tyúkosdûlõ – Papsziget
– Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út, Pis-
mány (Sztaravodai út – Duna-

kanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt
terület)

November 12. Belváros (Duna-
kanyar krt. – Duna által határolt
terület), Izbég (Kovács L. u. –
Füzespark – Vasvári ltp. – Sztara-
vodai út – Dömörkapu által ha-
tárolt terület)

Az ingatlanon keletkezõ, kom-
posztálási mennyiséget megha-
ladó kerti zöldhulladékot zsákok-
ban szállítjuk el, illetve darabol-
va. Zsákokba helyezhetõk: lomb,
nyírt fû, gyom, esetleg fa- és
bokor nyesedék. Kérjük, hogy a
vastagabb faágakat, dísznövénye-
ket darabolva (maximum 1 méter

hosszig), összekötve
helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhul-
ladékot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen szombaton 8 óráig
helyezzék ki. Munkatársaink a
zöldhulladékos zsákokba tett
háztartási-, vagy egyéb hulladé-
kot nem szállíthatják el. A hely-
színen található állapotokat a
közterület-felügyelet munkatársai
dokumentálják és eljárást indí-
tanak a szabálysértést elkövetõ
ellen.
Amennyiben az általunk biztosí-
tott idõpont nem megfelelõ, a ker-
ti zöldhulladék ingyenesen be-

hozható hulladékudva-
runkba is: a szelektíven
gyûjthetõ hulladékot (pa-

pír, petpalack, üveg,
elektronikai cikkek,

fém, veszélyes
anyag, olaj

stb.) a

szentendrei lakosok – lakcím-
kártya felmutatásával – térítés-
mentesen helyezhetik el.

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

Köszönjük együttmûködését, hogy
különválogatva gyûjti a kerti
zöldhulladékot!

Zöldhulladék begyûjtés



MûvészetMalom

Az udvart burkolják és az építkezés utáni nagytakarítás van jelenleg
az épületben. illetve az elektromos- és gépészeti berendezések be-
üzemelése-beszabályozása történik a napokban.

Jókai utca - Bükkös-patak

A Jókai utcai csomópontnál lévõ pavilont – mivel magántulajdon –
nem lehet lebontani, ezért az oda tervezett csapadékvíz-átemelõ szi-
vattyút át kellett terveztetni. Újra kezdõdött az engedélyeztetési
eljárás, emiatt módosították a támogatási szerzõdés határidejét
december 31-re. A Fõ tér és a Dumtsa utca burkolásánál víznyelõket
építettek be, hogy tehermentesítsék a csatornarendszert, amely na-
gyobb esõzéseknél nem bírta elvezetni a csapadékot. A víznyelõk a
patakba vezetik majd a vizet, az átemelõ szivattyú beépítése után
rakják ki beton dekorelemekkel a partoldalon kialakított ülõhelyeket. 

Burkolás

Majdnem elkészült, jelenleg a hibákat javítják, illetve a fugázás van
még hátra: a Dumtsa utcában is ugyanazt a speciális anyagot hasz-
nálják, mint a Fõ téren. Az eredeti tervekhez képest kb. három hetes
csúszás lesz.

Templomdombi támfal

Az építkezés befejezõdött, elkészült a burkolás is, készen van az új
lépcsõ, körbe lehet járni a területet.

Az építés során okozott sérülések helyreállítási munkái vannak még
hátra, illetve minden építési területen a kivitelezõ levonulása után a
takarítási munkálatok.  A mûszaki átadás-átvételi eljárás hosszadal-
masabb folyamat, együtt jár a hibajavításokkal.
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Utolsó simítások
Végéhez közelednek a röviden csak belvárosrehabnak
nevezett funkcióbõvítõ felújítási munkálatok: mindhárom
felújított épületben – Turisztika Központ, MûvészetMalom,
Fõ tér 12. – az elõkészületek zajlanak a mûszaki átadásra. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) augusztus 16-i és
szeptember 2-i határozatában újabb restaurálási igényt
támasztott két épületnél, ezért az eredeti tervekhez képest
késõbb lesz az átadás.

Turisztikai Központ

Jelenleg a bejárati fõkapu kõkeretének restaurálása és a bejárati
dekorbeton burkolat felrakása folyik. Az épület belül teljesen készen
van, be van bútorozva, az épületben a mûszaki átadás-átvétel elõtti
utolsó simításokat végzik. 

Fõ tér 12.

Jelenleg a bejárati elõtér mennyezetét restaurálják, amely normál
eljárással nem festhetõ. A KÖH elõírása szerint a restaurátorok szinte
centiméterenként kenik át a barokk mûemléképület boltíves mennye-
zetét, hogy a vakolat fennmaradjon. 
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Pincér, fizetek!

Talán tél volt és fáz-
tam, talán nyár volt és
nem fáztam. Nagyon el
voltam csigázva, hetek
(hónapok, évek?) óta mentem és
mentem. Akkor vettem észre a
házikót. Egyszer csak ott volt.
Bekopogtam az ajtaján. Hangot
hallottam: Gyere be!
Gyere be – mondta valaki. – Belül
nincs kilincs, így nem tudlak
magam beengedni. – Hogyhogy
belül nincs kilincs? – ötlött fel
bennem. Percek teltek el így.
Ekkor a hang újra megszólalt: Do
you speak english? Ezt nem értet-
tem, de a hang folytatta: Are you
insider or outsider? Összeszedtem
minden bátorságom. – Sajnálom,
nem beszélem ezt a nyelvet –
mondtam.
– Akkor bújj hát be. 
Lenyomtam a kilincset és
beléptem. Ott állt szemben a
mester, és mosolygott. – Csüccs –
mondta.
Hét év, hét hónap és hét nap
után felébresztett, és így szólt:
Most már majdnem mindent
tudsz. Látod azt a másik ajtót?
Indulj arra!
Kiléptem az ajtón, egy város
nyüzsgõ forgatagában találtam
magam és szembe jött velem õ.
Összetalálkozott a tekintetünk.
Mandulavágású barna szeme,
rövid szõke hajú lány. Gyönyörû
ajkán mosoly.
– Szia – mondtam.
– Szia – mondta.
Hét év, hét hónap és hét nap múl-
va. Újra ott találtam magam a kis
házikónál. Egyszer csak ott volt.
– Nyitva – szólt a hang belülrõl.
Beléptem, mint annak idején. A
Mester semmit sem változott, bár
az arcán most nem játszott
mosoly. Haragosan nézett vala-
hova mögém.
– Mit szeretnél? – kérdezte.
– Tanácsot – feleltem.
– Asszonytartásban, gyerek-
nevelésben, pénzkeresésben?
– Igen, Mester.
– Ezekben a dolgokban nem szol-
gálhatok tanáccsal. Kérj tanácsot
a feleségedtõl, a gyerekeid any-
jától. És most menj.
Azóta hét év, hét hónap és hét
nap telt el. Most újra itt vagyok a
házikóban, a tenyeremben egy
gyönggyel, amit itt találtam az
asztalon. A gyöngy ragyogó 
fénnyel tölti be a házikót és az én
lelkem is. Köszönöm, Mester! 

• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református Iszákosmentõ

Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat

(KASZ)
Cs. F.

A Szentendrei Református
Gimnázium felvételt hirdet

a 2012/2013. tanévre

Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén
diákok (református, evangélikus, kato-
likus), akik jelenleg az általános iskola
4. illetve 8. évfolyamára járnak és tanul-
mányaikat 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 szombaton-
ként. 
Errõl részletes információt az iskolában
lehet kapni személyesen vagy 
telefonon: (26) 302-595.

GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK
újra a Szakorvosiban

(Kanonok u. 1.)

Pld.: lúdtalpbetét,
teniszkönyök,

nyakrögzítõ, fûzõ, 
kompressziós harisnya,

otthonápolási eszközök,
stb. 

tel.: 30/639-3883 
és 26/501-444

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

RENDÕRSÉGI HÍREK

• Szeptember 20-án reggel
Csobánkán közlekedési baleset
történt: három kocsi ütközött
össze a nedves út viszonyok
miatt. Egy fõ könnyebben sérült.
A baleset oka miatt a rendõrség
felhívja az autóvezetõk figyelmét,
hogy az idõjárási viszonyoknak
megfelelõen vezessenek.
• Tehergépkocsi-ellenõrzés lesz
október 12-én Szentendrén és
környékén. 
• Megkárosítottakat keresnek! A
Szentendrei Rendõrkapitányság
eljárást folytat csalás bûntett
elkövetése miatt dr. Szerb Ta-
mással szemben, aki ügyvédként
mutatkozott be a sértettnek és
felajánlotta a segítségét, hogy a
sértett jogügyleteit intézni fogja.
A ügy sértettjétõl tavaly 285 000
Ft-ot vett át, de a jogügyletet nem

jött létre, és
közben dr.
Szerb Tamás
e l é rhe t e t l en
lett a sértett
számára. A
Magyar Ügyvé-
di Kamara

tájékoztatta a sértettet arról,
hogy a fenti személy az ügyvédi
névjegyzékben nem szerepel.
Kérjük Önöket, amennyiben
tudomásuk van olyan szemé-
lyekrõl, akik 2009. január óta
kapcsolatba kerültek dr. Szerb
Tamással, vagy akiket ez a sze-
mély megkárosított, illetve bár-
milyen információval tudnak
szolgálni, hívják a Szentendrei
Rendõrkapitányságot a (26) 310-
233-as telefonszámon vagy a
Rendõrség 107-es hívószámát. 

BALÁZS LUCA

Kedves Villasori régi Kollégák és régi Óvodások!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves régi Kollégát, és régi Óvodást a Református Óvodába (volt
Villasori óvoda, Szentendre. Vasúti villasor 15) október 16-án, vasárnap 16.30-kor kezdõdõ ünnepélyes
óvodaátadásra, mely az új Széchenyi terv keretében, a Közép-magyarországi Operatív Program  „Közoktatási
intézmények beruházásainak támogatása”  címû pályázatának támogatásával megvalósult projektben épült
át, és egyben az Óvoda fennállásának 60. évfordulójára tartott ünnepségre.

SZENTENDREI REFORMÁTUS ÓVODA ÖSSZES DOLGOZÓJA
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Mária-napi ünnepség
A hagyománynak megfelelõen az idén is szeptember 10-én megren-
deztük a László-telep határában lévõ Mária-szoborfülkénél a Mária-
napi ünnepséget.

A meghitt ünnepségen megjelent mintegy 35-40 hívõ, Fajcsák Tibor
izbégi plébános és Horváth Csaba kántor közremûködésével szép,
Mária-énekekkel és -imádságokkal hódolt a farkaslaki Sinka Lakatos
Csaba által faragott Szûz Mária szobor elõtt.
Kellemes látvány volt a fiatalok arányának növekedése az elõzõ
évekhez képest!
A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy jövõre a szoborfülke helyre
állításának 20. évfordulóján az Izbégi Baráti Kör mûsoros, baráti
összejövetelt tart a helyszínen.

MAHOLÁNYI PÁL
Izbégi Baráti Kör elnök

Születünk, élünk, meghalunk.
Ünneplünk keresztelõt, búcsú-
zunk temetõkben. Két zárójel a
kezdet és a vég, s ezekrõl szól az
öröm és a bánat. Pedig a két záró-
jel között egy hosszabb vagy
rövidebb mondat van, és az maga
is tele örömökkel, bánatokkal,
sikerekkel és kudarcokkal.
Amikor elveszítünk valakit, errõl
a mondatról kell beszélni. Nem az
elmúlás kötelezõ vigaszszavait
kell ismételgetni, hanem azt, amit
az hagyott hátra üzenetül ne-
künk, aki eltávozott. Vagy talán
csak elõre ment. Dr. Mészáros
Béla idejekorán ment elõre. Még
utolsó percben is a munkájára
gondolva lépte át az ismeretlen
határvonalat. De ez a rövidebbre
sikerült mondat nekünk, munka-
társainak és betegeinek hosszú
mondanivalóval és súlyossal
telített. 
Mészáros Béla kollégánk szent-
endrei családba született és azóta
is a városban élt családjával. A
SOTE Általános Orvostudományi
Karán 1979-ben szerzett diplo-
mát. Elsõ munkahelye a Szent-
endrei Gyógyító-Megelõzõ Intézet
volt, majd a Rókus Kórházba ke-
rült. Itt szerezte meg elsõ szak-
vizsgáját fül-orr-gége, majd 2001-
ben foniátria szakon. A Rókus
Kórház Fej- Nyaksebészeti Osztá-
lyán magas szintû orvosi tevé-
kenységet folytatott 2007-ig,
amikor is az osztály, mint egész-
ségügyi ellátórendszer megszûnt.
Utána a Honvédelmi Minisz-
térium Állami Egészségügyi
Központjában dolgozott. A Szent-
endrei Egészségügyi Intézmény
fül-orr-gégészeti járó-beteg sza-
krendelésén 1979-tõl heti két
alkalommal, nagy szakmai isme-
rettel és a betegek iránti szeretet-
tel és tisztelettel végezte gyógyító
munkáját. Ezek mellett az „Erdély

és a Szent Rókus Kórház bete-
geiért és orvosainak tovább-
képzéséért Alapítvány”, valamint
a „Garat Alapítvány” munkájá-
ban, kuratóriumi tagként vett
részt.
Vallásos neveltetése és hite se-
gítette hivatásában, életében. Az
izbégi Szent András Plébánia
munkáját két évtizeden át támo-
gatta egyházközségi képviselõ-
ként. Szentendrén és vidékén
sokan ismerték, tisztelték és sze-
rették. Fáradságos és teljes em-
bert igénylõ hivatása mellett pél-
damutató családi életet is élt.
1993-ban és 2005-ben Egész-
ségügyi Miniszteri Dicséretben
részesült. A városi képviselõ-
testület 2010-ben Szentendre
Város Közegészségügyi Díjával
tüntette ki.
A becsület, a hivatástudat, a
szakma szeretetének példája, a
beteg iránti elkötelezettség meg-
annyi szépen csengõ szó. Mindezt
el lehet mondani Róla, de mégis
inkább valami mást, ennél is töb-
bet hagyott reánk, valami olyan
összetett és egyéni példát, mely-
ben mindezek fellelhetõk, de nem
csattogó jelszavakként, nem
hivalkodó figyelemfelhívó módon,
hanem a legnagyobb természe-
tességgel simulva bele egy közü-
lünk való és velünk síró-nevetõ,
dolgozó és elfáradó, aggódó és
reménykedõ ember hátrahagyott
képébe.
Mi itt vagyunk és tovább dolgo-
zunk, az õ helyére is kell lépnie
valakinek. De az, aki õ volt, az
már soha nem helyettesíthetõ.
Megmaradt tehát a példa. Egy
sóhaj, egy meleg pillantás az égre,
egy apró emlék felidézése. Ez volt
dr. Mészáros Béla.
Isten veled kedves jó kollégánk! 

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
a SZEI igazgató fõorvosa

NEKROLÓG

Emlékezzünk dr. Mészáros Bélára
Október 6.
Õszi napnak mosolygása,
Õszi rózsa hervadása,
Õszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott — hõsi áron —
Becsületet, dicsõséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az õszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Õszi napnak csendes fénye,

Tûzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

ADY ENDRE
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Hargitai nagymama neve sokak
számára az ételreceptekrõl is-
mert. Most ételrecept helyet élet-
receptet írok. Arról szeretnék írni,
hogy mi, Magyarország polgárai
mit tegyünk most, hogy nagy
bajban van az országunk az
államadósság miatt.
Ha bajban vagyunk és nem fo-
gunk össze, ha nem vagyunk haj-
landók a jövõ érdekében lemon-
dásra, egymás és az ország meg-
segítésére, akkor még nagyobb
bajba kerülünk. Ha összefogás
helyett újra széthúzás lesz úrrá az
országban, mint volt eddig, ha
önvizsgálat helyett a másikban
keressük a hibát, ha tettek helyett
másoktól várjuk a csodát, akkor
semmire sem jutunk.
Az elmúlt években könnyû volt a
kölcsönökbõl nyugdíjat emelni,
segélyt osztani, számolatlanul
osztogatni érdemteleneknek a
közvagyont, és a méltatlanoknak
a kedvezményeket. Könnyû volt
kölcsönbõl fenntartani egy hatal-
mas, rosszul szervezett, pazarló
intézményrendszert, a jólét lát-
szatát keltve arra biztatni a csalá-
dokat, hogy csak bátran vegyenek
fel kölcsönt, akár fedezet nélkül
is. Szembe kell néznünk azzal,
hogy most ennek vége van. Nem
várhatunk csodára, mert azok is
bajban vannak (EU, USA), akiktõl
eddig csodát reméltünk.
Örömmel fogadtam a hírt, hogy
egy felelõs polgártársunk, Rédly

Elemér gyõri katolikus plébános
az ország nehéz helyzetét át-
érezve országos kezdeményezést
indított, s létrehozta nagy össze-
gû, önzetlen felajánlásával az
Államadósságit Csökkentõ Ala-
pot. Sokan álltak a kezdeménye-
zés mellé, s végül a kormány
közkívánatra rendeletben hiva-
talosan is megnyitotta ezt az
alapot. Az alapba bárki befizet-
het, legyen szó belföldi vagy
külföldi természetes vagy jogi
személyrõl, vagy jogi személyiség
nélküli szervezetrõl. Az OTP
Banknál nyitott a kormány szám-
lát e célra; a belföldi utalás esetén
11707000-22222222 a bank-
számlaszám, külföldi utalásnál
HU62 11707000-22222222-
00000000, SWIFT, kód: OTP
VHUHB. A rendelet kiköti, hogy
az alapba befizetett összeget
csakis az államadósság csökken-
tésére lehet felhasználni. A szám-
lára beérkezõ összeget legkésõbb
három nap múlva az OTP Bank
továbbutalja a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentõ Alapba, és
onnan történik az adósság csök-
kentése. A most startolt Össze-
fogás az Államadósság Elleni
Alapot határozatlan idõre hozta
létre a kabinet, esetleges meg-
szüntetésekor az abban össze-
gyûlt vagyont ugyancsak tovább
kell adni a nyugdíjreform-alapba.
Nekem nincs magas nyugdíjam, s
költhetném a pénzemet a gye-

rekeimre, unokáimra, hisz õk is
nehezen élnek, mégis úgy hatá-
roztam, hogy ezután minden hó-
napban bizonyos összeget átuta-
lok ebbe az alapba, mert úgy gon-
dolom, hogyha az ország kasszá-
ját nem tesszük minél hamarabb
rendbe, azzal a gyerekeink, uno-
káink jövõje kerül veszélybe. Most
kötelességünk, hogy valamennyi-
en – anyagi erõnk szerint – áll-
junk az ország közös ügye mellé.
Segítsük adományainkkal orszá-
gunkat, hogy megszabaduljunk
az államadósság nagy terhétõl!
Tudom, ha ezt nagyon sokan
komolyan így gondoljuk, könnye-
dén megszabadulunk a nyo-
masztó adósság és az egyre
növekvõ kamatok terhétõl, amit
úgyis nekünk kell fizetni, csak
sokkal magasabb áron, ha
fizetésképtelenné válik az ország.
Én gyerekként éltem meg a
Trianon utáni csonka Magyar-
ország drámáját, a nagy világgaz-
dasági válságot, s akkor szültem,
amikor a II. világháborúban,
1944-ben a front átment a falun.
Láttam a lebombázott Budapes-
tet, tanúja voltam, ahogy a meg-
szálló hadsereg kirabolta az
országot, s megtapasztaltam,
milyen az, amikor úgy röpködött
az inflációs Millpengõ a piacon,
mint az õszi lomb a fákról. Nem
volt kenyerünk, nem volt mit
fõznünk a családunknak, s nem
estünk kétségbe. Mert aztán

összefogott a nemzet, és három
év alatt újra felépült az ország
romjaiból. Ma sincs ez másképp.
Romokban hever a gazdaságunk.
Azért adtunk a mostani kormány-
nak kétharmados felhatalmazást,
hogy legyen erejük végigvinni ezt
a nehéz átalakulást.
Fogjunk össze! Milyen szép lenne,
ha úgy történne, mint 1848-ban,
amikor vitték az emberek a keser-
vesen gyûjtött pénzüket, a gazda-
gok az ékszereiket, a szegények
az utolsó garasukat, s azt a haza
asztalára odatették, s ebbõl szü-
letett meg akkor Magyarország
pénze, a Kossuth-bankó, s ebbõl
állt fel a nemzeti hadsereg. Úgy
gondolom, hogy egy ilyen tett
sokat segítene a romló közerköl-
cseink javulásában is. A gyere-
keinknek ezzel mutassunk példát
felelõsségbõl! Fordítsunk több
gondot gyermekeink, ifjúságunk
nevelésére! Mi, polgárok, magya-
rok pedig forduljunk nagyobb
türelemmel, szeretettel egy-
máshoz!
Azt kívánom, hogy szeretetben
béküljön meg ennek az országnak
a népe egymással, hogy felépül-
jön szép, szabad, boldog Ma-
gyarországunk, amelyre ezért
elismeréssel, csodálattal tekint
majd a világ!

Egy sokat látott idõs asszony

HARGITAI NAGYMAMA

Összefogás az államadósság kifizetésért

KÖRKÉRDÉS

Egyetért-e ön azzal, hogy
az államadósság kifizeté-
séért civil mozgalom jött
létre?

D. Krisztián (23)
Nem értek vele
egyet, mivel szerin-
tem ez teljes mér-
tékben az állam
feladata lenne. 

Sz. Viktor (23)
Nem tartom jó öt-
letnek. Így is maga-
sak az adók mind a
munkáltatóknak,
mind a munkavál-

lalóknak. Ésszerûbben kellene köl-

teni az államnak a pénzét. Az úgy
nem mûködik, hogy 3 millió tart
el 10 millió embert. Plusz bevételt
értékteremtõ munkahelyek létre-
hozásával kellene elérni. Így
kisebb lenne a hiány a kasszában.

T. Nikolett (21)
Az ötlet szerintem
jó, de a közembe-
rektõl nem várhat-
ják el, hogy ilyen
életkörülmények

között erre költsenek. Úgy gondo-
lom, ameddig a vagyonosabb
réteg nem támogatja kellõen a
kezdeményezést, addig érdembeli
változás nem fog bekövetkezni.

POLNAI G.

Újabb kapocs India és Szentendre között
„A kép: a fény emléke, melyet az árnyék õriz” (Rabindranath Tagore)

Rabindranath Tagore, a hazánkban is alkotó Nobel-díjas indiai költõ nagy hatással volt a
20. század irodalmi életére. Születésének 150. évfordulója alkalmából a budapesti Indiai
Nagykövetség november 17-én nagyszabású kiállítás keretében emlékezik meg a költõrõl,
amelyen a szentendrei képzõmûvészet is bemutatkozik. 
Gauri Shankar Gupta, India nagykövete a fenti esemény elõkészítése kapcsán látogatott
a Szentendrei Régi Mûvésztelepre, ahol dr. Dietz Ferenc polgármester és Szakács Imre
festõmûvész, a kiállítás egyik fõ szervezõje fogadta õt. A megbeszélésen szó esett az
indiai és szentendrei kulturális kapcsolatok erõsítésérõl, a helyi mûvészek kölcsönös
együttmûködésérõl, támogatásáról.
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Különbözõ szóbeszédek
keringenek a városban arról,
hogy havonta jelentõs hasz-
not lehet húzni abból, ha
belépõjegyet szednek a fris-
sen bérbe adott területen.
Mi igaz ebbõl?
A szóbeszéd – mint általában len-
ni szokott – nem igaz. De kezdjük
a történet elején. 16 éve foglalko-
zom sportpályák üzemeltetésével
és bérbeadásával. A környékbe-
liek számára ezek közül talán a
tíz éve a kezelésünkben lévõ
leányfalui jégpálya és az ott
mûködõ teniszklub lehet a
leginkább ismerõs. A beruházás-
ba bevontunk még egy sportpá-
lyákat üzemeltetõ céget, amely-
nek Szûcs Noémi az ügyvezetõje,
aki ugyancsak 16 éve van a szak-
mában, ez idõ alatt teltházasra
futtatott fel focipályákat, tenisz-
pályákat, gyerekek tömegeit bírta
sportolásra, és így tovább. Az
önkormányzat által kiírt beru-
házási pályázatot elsõ körben egy
másik cég nyerte meg, vissza-
lépésük után kaptuk meg mi a
lehetõséget arra, hogy nagy öröm-
mel és lelkesedéssel elvégezzük
mindazt, amit a pályázati kiírás-
ban vállaltunk.

Konkrétan milyen fejlesz-
téseket kell végrehajtaniuk?
A strand egész területének üze-
meltetésére kaptunk megbízást.
Ez a feladat egyaránt vonatkozik
a strand szabad területére és a
bérelhetõ teniszpályákra. A sza-
bad részen újdonság lesz az
ingyen használható homokos
pálya, amely méreténél és kiala-
kításánál fogva alkalmas lesz víz-
parti csapatsport-mérkõzések –
például strandröplabda, strand-
kézilabda, strandfoci – megtartá-
sára. Szentendrén már most is
mûködik profi strandkézilabda
csapat Gróz János vezetésével, de
természetesen nemcsak nekik
készül a terep. Körülbelül három
strandröplabda méretû pályát
telepítünk egymás mellé, meg-
közelítõleg ezer négyzetméteren,
mert ezen az alapterületen már

kényelmesen lehet akár bajnoksá-
gokat is rendezni. A játszótérre új
játszóeszközöket szereltetünk fel,
a környezetet szebbé tesszük.
Némi tiszta homok leterítésével
rendbe tesszük a part menti
sávot, hogy a fürdõzõknek és a
pihenõknek kényelmes legyen.
Erõsebb megvilágítást kell
kiépítenünk az egész területen,
valamint a strandra vezetõ lépcsõ
és a Bolgár utca torkolata között
gyalogos átkelõhelyet kell létesí-
tenünk, hogy biztonságosabban
lehessen lejönni a belvárosból a
strandra. A város a megszokott
rendezvényeit természetesen to-
vábbra is itt tartja majd, ehhez
nyújt segítséget az általunk
létesítendõ színpad. Reményeink
szerint lehetõség lesz a várost
szolgáló újabb ötletek meg-
valósítására is.

S ami a bérbe vehetõ
pályákat illeti? 
A jelenlegi két teniszpálya tõ-
szomszédságában a játszótér felé
esõ részen elkezdtünk építeni két
új pályát, összesen 1250 négy-
zetméteren. Amint ezek készen
lesznek, a funkciók várhatóan
helyet cserélnek: statikai okokból
a jelenlegi teniszpályákat ala-
kítjuk át szilárd burkolatú multi-
funkcionális pályává, mert e te-
rület már hozzáedzõdött az
árvízhez és a változó talajviszo-
nyokhoz, és az újonnan kialakí-

tott helyre költözik át a két
teniszpálya. A multifunkcionális
pályákon gyakorlatilag bármilyen
labdajáték ûzhetõ, sõt még görko-
rcsolyázásra is alkalmas. A ho-
mokos pálya területét télire
szeretnénk a leányfalui sikerre
való tekintettel jégpályaként
üzemeltetni. Nem titkolt szán-
dékunk, hogy Szentendrének le-
gyen egy reprezentatív sportköz-
pontja, ahol egy-egy jó mérkõzés
nyomán akár a térséget érintõ tár-
gyalások vagy üzleti megál-
lapodások is otthonra lelnének.

Mi lesz a szépnek nem
igazán nevezhetõ öltözõkkel
és a söntéssel?
Körülbelül két éven belül sze-
retnénk kiváltani a kerékpárút
mellett lévõ vizesblokkot és
vendéglátóhelyet egy alapterü-
letében ugyanekkora, színvonalas
és hangulatos, teraszokkal kör-
bevett és nagy üvegfelületekkel
ellátott épülettel, amely a mostani
teniszpályák Duna felõli oldalán
kapna helyet. Ezt magasítással
építenénk, hogy az alapszint az
árvízszint fölé kerüljön, de lesz
egy alagsora, amelyet száraz
idõben ugyancsak lehet majd
klubhelyiségként használni. 

Mennyi idõ kell egy ilyen
mérvû beruházás megtérülé-
séhez?
Nehéz megmondani. Bizonyos,

hogy a homokos pálya kivételével
a többi létesítendõ pályán bérleti
díjat fogunk szedni – ahogy a
teniszpályákon eddig is történt –,
ám a strand ugyanúgy használ-
ható és körbejárható lesz, mint
most. Valószínûleg sokan ide-
csábulnak majd a leányfalui
ügyfélkörbõl, ahogy Pomázról és
Budakalászról is egyszerûbb idáig
jönni, mint Leányfalura. Viszont a
saját cégünk érdeke ellen fordul-
nánk, ha belépõt szednénk a
Postáson. Az a vízióm, hogy aki
családostul idejön, ingyen bejö-
hessen, tiszta és rendezett kör-
nyezetet találjon, játszóterezés,
fürdés és labdázás közben kedvet
kapjon a komolyabb sportolásra
is. A családok mellett a fiatalokra
is számítunk, hiszen sokkal jobb
idõtöltés kézilabdázni vagy ko-
sarazni, aztán csobbanni egyet,
mint jobb híján a korzón ülni sör-
rel és cigarettával a kézben. Ez a
filozófiája egész pályaválasztá-
somnak is. Hálás vagyok, hogy
ilyen hangulatos hely felvirágoz-
tatására kaptunk lehetõséget. Jó
lenne, ha újra benépesülne ez a
szép terület.

BOKOR TAMÁS

Ingyenes marad a Postás
„A saját cégünk ellen fordulnánk, ha belépõt szednénk a Postás-strandra” – fogalmazza meg
Szász Róbert, a 4 Évszak Kft. ügyvezetõje, miért kacsa az a hír, miszerint „már a strandot is
el akarják venni a szentendreiektõl”. Õt faggattuk az üzemeltetési tervekrõl és arról, hogy a
minõségi turizmust és életet megcélzó város milyen vízióit valósítja meg elképzeléseivel a
legnagyobb egybefüggõ szabadidõs városi zöldfelületen.

Szeretettel várjuk Önt és
kedves családját helyben

készült sós és édes
süteményekkel, fagylalttal
Szentendrén, a 11-es út

mellett a Provincia 
nagyparkolóban a

Paprikabíró utcánál minden
nap 9:30-tól 19:00-ig.
Tel.: 06-30-868-5940

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

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

Szász Róbert: „Szentendrének legyen egy reprezentatív sportközpontja“



Lapunk szeptember 2-i számában
több oldalon foglalkoztunk a Pest
Megyei Könyvtárral. Az augusz-
tus 26-i megyei közgyûlésen szü-
letett meg az a határozati javas-
lat, melyben a megye önkormány-
zat tudomásul veszi, hogy Szent-
endre város tárgyalásokat kíván
folytatni a könyvtár további
mûködtetése érdekében. Ameny-
nyiben a város 2011. szeptember
30-ig nem vállalja a PMK 2011.
évi közös mûködtetését és az
ehhez szükséges 9 250 000 Ft
mûködési költség kifizetését, úgy
a Közgyûlés 14 fõs létszám-
csökkenést hajt végre. 

Azóta eltelt egy hónap, és lejárt a
fizetési határidõ. Az elmúlt idõ-
szakban megmozdult szinte min-
denki: a Szentendréért Közalapít-
vány alszámlát nyitott a PMK
javára, ezt közzétették a város
honlapján, sajtótermékekben,
buzdítottak mindenkit a beirat-
kozásra, elkezdték szervezni az
október 27-i jótékonysági estet,
égtek az adományvonalak, a
TESZ (Társaság az Élhetõ Szent-
endréért Egyesület) alszámlát
nyitott a civil adományok fo-
gadására. Civilek, vállalkozók,
olvasók a világhálón és személye-
sen is tartották a lelket a
könyvtár vezetõjében, dolgozói-
ban. A kistérségi települések is
beszálltak a könyvtár mûködési
költségeibe.
A képviselõ-testület létrehozott
egy ad hoc bizottságot, melyet
szeptember 22-én két kistérségi
polgármesterrel együtt fogadta dr.
Szûcs Lajos, a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke és dr. Szép Tibor
fõjegyzõ. A megye álláspontja
nem változott: amennyiben a
város nem utalja át a kért
összeget, úgy megvalósul a lét-
számleépítés, és a megyei könyv-
tárral kapcsolatos feladatokat a
megyeszékhely venné át. Fekete
János, a TESZ képviselõje tette fel
az ominózus kérdést: mennyi az
az összeg, amely mindkét fél
számára reális megoldásnak
tûnne. Az elnök és a fõjegyzõ hat-
millió forintban jelölte meg a hoz-
zájárulás mértékét.
Szeptember 30-án a PMK kapcsán
rendkívüli testületi ülést hívtak
össze a Városházán. A képviselõk
az elõterjesztésbõl részletesen
megtudhattak mindent a szep-

tember 22-i tárgyalásról, a kis-
térségi önkormányzatok hozzá-
járulásairól, valamit a civil
kezdeményezések által befolyt
összegekrõl. Ismertették Biczák
Péter intézményvezetõ beszá-
molóját arról, hogy amennyiben a
14 fõs létszámleépítést végrehajt-
ják, komoly veszélybe kerül a
feladatellátás, meg kell fontolni a
gyerekkönyvtár, fonotéka, hely-
történet és a felnõtt könyvtár
mûködésének korlátozását, illet-
ve felszámolását. A dolgozók
elbocsátásával meg kellene szün-
tetni a dokumentum-állomány
folyamatos karbantartását, ami
elõbb-utóbb a teljes elértékte-
lenedéshez vezetne. Nem lehetne
használni az épületet este és
hétvégenként, ez pedig jelentõs
bevételkieséssel járna.
Ezen a testületi ülésen az alábbi
határozati javaslat született:
1. Szentendre Város Önkormány-
zata kiemelten fontos és lényeges
feladatnak tartja a Pest Megyei
Könyvtár fenntartását, de tekin-
tettel az önkormányzat pénzügyi
helyzetére, a kistérségi települé-
sek és a lakosság közadakozá-
sából összegyûlt összegeket ki-
egészítve 1,5 millió Ft támogatást
tud nyújtani a könyvtár mûköd-
tetéséhez. A képviselõ-testületi
döntést követõen érkezõ befi-
zetések Szentendre Város Önkor-
mányzata által fizetett összeget
csökkentik. A támogatás elszá-
molás mellett kizárólag a könyv-
tár dolgozóinak személyi juttatá-
saira fordítható. 
2. Felkéri Pest Megye Közgyûlé-
sének elnökét, hogy döntésüknél
vegyék figyelembe az önkor-
mányzati feladatellátás kötelezõ
voltát, és olyan döntést hozzanak,
amely nem veszélyezteti a
könyvtár mûködõképességét. 
3. Felkéri a polgármestert, a dön-
tésrõl tájékoztassa Pest Megye
Közgyûlésének elnökét, hogy a
Közgyûlés a felajánlott támogatás
összegének figyelembevételével a
lehetõ legméltányosabb döntést
hozza meg a Pest Megyei Könyv-
tár további mûködésével kapcso-
latban. 
Biczák Péter a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója egyre szo-
morúbban nyilatkozik. Úgy véli,
õ, a munkatársai és mindenki, aki
eddig mellettük állt, megtettek
mindent a PMK megmentésére és

a jövõben is ez a cél. Szomorú,
hogy a város csak ennyi támo-
gatást szavazott meg, így a többi
támogatással együtt csupán há-
rommillió forint gyûlt össze. Hogy
mibõl, honnan pótolja a város a
maradék hárommilliót, az a jövõ
titka. Egy biztos: a PMK sorsa
most már Pest Megye Önkor-
mányzatának kezében van.

Kérdéseinkkel megkerestük dr.
Dietz Ferenc polgármestert is.

Mekkora összeggel tudott
a város hozzájárulni a könyv-
tár fenntartásához?
Kistérségi összefogással több
mint 3,2 millió forintot sikerült
összegyûjtenünk szeptember 30-
ig, a megye által kiszabott ha-
táridõig. Ebbõl az összegbõl
Szentendre városa a szûkös anya-
gi lehetõségek ellenére 1,5 millió
forintot tudott felajánlani, Buda-
kalász 800 000, Dunabogdány
374 379, Leányfalu 407 187,
Pilisszentlászló 10 000 forintot, a
Pilisvörösvári Kistérségi Társulás
visszajelzését még várjuk. Civil
részrõl is érkeztek felajánlások a
Szentendréért Közalapítvány
számlájára, eddig 110 000 forint
értékben az Ipartestület és szent-
endrei lokálpatrióták részérõl,
valamint a TESZ is alszámlát nyi-
tott a civil felajánlások fogadá-
sára. Örülök, hogy kistérségi
összefogás révén sikerült ekkora
összeget elõteremtenünk, ugyanis
az év végéhez közeledve minden
önkormányzat szûkösebb anyagi
lehetõségekkel bír.

Mi lesz a következõ lépés?
Az összegyûlt pénzrõl értesítettük
Pest Megye Közgyûlését. A kö-
vetkezõ tárgyalásig – ahogy eddig
is tettük – minden lehetséges fó-
rumon igyekszünk támogatókat
és további adományokat gyûjteni
a könyvtár számára. A városi
honlapon közzétettünk egy fel-
hívást, amelyet a kistérségben is
szétküldtünk; ebben arra kérjük a
lakókat, hogy a Szentendréért
Közalapítvány számláján keresz-
tül anyagi lehetõségeikhez mér-
ten támogassák az intézményt,
mivel a PMK alapítványi szám-
lájára befizetett összegek kizá-
rólag a könyvállomány gyara-
pítására fordíthatóak. Az önkén-
tes, civil felajánlásokon és gyûj-

téseken túl október 27-én jóté-
konysági estet és mûvészeti vá-
sárt is szervezünk helyi és
kistérségi mûvészek részvételével
a könyvtár színháztermében,
amelynek teljes bevételét a PMK
számára ajánljuk fel.  

A munkacsoport tárgyalá-
sainak mi lett az ered-
ménye?
A szeptember elején felállt kilenc-
tagú PMK munkacsoporttal
együtt tárgyaltam dr. Szûcs
Lajossal, Pest Megye Közgyûlé-
sének elnökével, és úgy érzem,
sikerült meggyõznünk õt arról,
hogy a PMK ügye kiemelten fon-
tos a város és a kistérség szá-
mára. Több alkalommal is folytak
tárgyalások, és az utolsó egyez-
tetés eredményeképpen szeptem-
ber 30-án nem vette a közgyûlés
napirendjére a PMK ügyét, hanem
októberre halasztotta. Ezt min-
denképpen pozitívan értékelem.

Mi lesz a PMK-val?
Végleges sorsa a megyétõl függ,
de bízunk abban, hogy az in-
tézmény fenntartásáért végzett
erõfeszítéseink, a kultúra meg-
tartásáért való elkötelezettségünk
eredményre vezet. 
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A kistérség is összefogott a Pest Megyei Könyvtárért

Október 3-án Orbán Viktor és
Szûcs Lajos közös sajtótájékoz-
tatót tartottak a kormány és a
megyei önkormányzatok meg-
állapodásáról. – Kijavítottunk
egy hibát, amit húsz éve a
rendszerváltáskor elkövettünk,
amikor hibásan osztottuk szét az
állam és az önkormányzatok
feladatait és az ezekre szánt for-
rásokat – jelentette ki Orbán Vik-
tor. A Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetségének elnöke
arról beszélt, hogy egy régóta
húzódó tárgyalássorozat végére
sikerült pontot tenniük. Orbán
Viktor bejelentette: a kormány és
a megyei önkormányzatok meg-
állapodást kötöttek, ennek ered-
ményeképpen 2012. január 1-
jétõl a kormány átveszi a megyei
önkormányzati rendszer felada-
tait. – A rendszerváltáskor létre-
jött közigazgatási és kormányza-
ti intézményrendszert döntõ pon-
ton fogjuk módosítani – emelte
ki a kormányfõ. Hozzátette: az
õsz során beterjesztik és megal-
kotják az ehhez szükséges tör-
vényeket.

(FORRÁS: MTI, WWW.PESTMEGYE.HU)
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Mentsük meg a könyvtárat!
JÓTÉKONYSÁGI EST A KÖNYVTÁRÉRT

A Szentendrei Kulturális Központ szervezésében jótékonysági estre várják
a kultúraszeretõ városiakat és környékbelieket 

október 27-én, csütörtökön 18 órától a PMK színháztermébe
(Pátriárka u. 7.)

Az esten olyan neves elõadók lépnek fel, akik szintén fontosnak érzik a megyei
könyvtár fennmaradását. Az elõadók – többek között – a Szentendrei Dob Kör,

Gyermán Júlia és Vedres Csaba, Tímár Sára, a Musica Beata Kórus, 
Bordán Irén, Kertész Kata, Dobrády Ákos, Szvorák Katalin, 

a Vujicsics és a Söndörgõ Együttes, Karácsony János, Rozsos István, 
a Kecskés Együttes, Schwartz Dávid, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
meghívott zenekara, Kertész Endre, a Szentendrei Néptánc Együttes, 

Borsódy Pirkuer László

FELHÍVÁS
Kistérségünk egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Pest Megyei Könyvtár vál-
tozatlan színvonalon történõ fenntartásának érdekében kérjük minden szentendrei és

kistérségi lakó együttmûködését és segítségét.
A már közzétett kezdeményezések – bár már több kistérségi település jelezte csat-

lakozási szándékát – nem elegendõek ahhoz, hogy a könyvtárat a megszokott módon
használhassuk a jövõben, hiszen az annak alapítványára befolyó összegek csak a

könyvállomány gyarapítására fordíthatók. 
Kérjük ezért Önöket, hogy a Szentendréért Közalapítványnak a PMK megmentése

érdekében elkülönített bankszámlaszámára - 11742087-20073857 - anyagi
lehetõségeikhez mérten tegyék meg felajánlásaikat a helyi kultúra megõrzésének

érdekében. 
Bízunk abban, hogy összefogásunk eredményes lesz! A befolyt összegekrõl 

folyamatos tájékoztatást adunk a www.szentendre.hu honlapon.

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

FELHÍVÁS
A Helyõrségi Klub Ezüstfény Együttese Déri György vezetésével csatlakozik Máté

György Pro Urbe-díjas helytörténész Szentendre és Vidékében megjelent 
felhívásához. Kérjük a Szentendrén élõ mûvészek segítségét, hogy fellépésükkel 

járuljanak 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 06-20-263-5001 telefonszámon, illetve a kövytárban 

Biczák Péter igazgatónál. Köszönjük!

Kulturális-mûvészeti-értékobjektív-karitatív est

A Csevej címû beszélgetõs esten Kellár F. János Immánuel szeptemberi
vendége Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója volt. A Csevej
egy kezdeményezést is indított, melynek lényege, hogy mindenki, aki
megteheti, 1000 Ft-tal támogassa meg a bajban lévõ intézményünket.
Aki ilyen módon a könyvtár mellé áll, nevét megörökítjük a kará-
csonykor bekeretezett és véglegesen kiállított merített papíron. Az
összegeket névvel együtt fogadják a Pest Megyei Könyvtárban is.
További felvilágosítás: csevej@kellar.hu e-mail címen.
www.csevej.eu.
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Kortárs Mûvészek Piaca
Amikor jön, vagy megy, én úgy vagyok a
komppal, hogy belefeledkezem a látásába.
Emberek a hajón, a parton, várnak egy-
másra a közeli találkozás örömével.
Közelednek, végül találkoznak, egy kap-
csolat élményekkel gazdagabb lesz. 
Van úgy, hogy az ember elgondolkodik azon is, hogy tulajdonképpen
mi is a pénz? Sokféle meghatározás adható, de én jó ideje amellett
vagyok, hogy a pénz elsõsorban kommunikációs eszköz: ha vásárolok
valamit, azzal közlöm, hogy a dolog nekem mennyit ér, érne. 
A komp is és a pénz is a közeledés, az emberi kapcsolatok kialakulásá-
nak eszközei; mindkettõ jó dolog, segítségükkel élhetõbb az élet.  
A KOMP név ezért találó és jó név annak a vásárnak, amelyet elsõ alka-
lommal október 27-én rendeznek meg a Pest Megyei Könyvtárban. A
Kortárs Mûvészek Piaca embereket hoz egymáshoz közel, kapcsola-
tokat erõsít, és boldogabbá teszi a mûvészeket és vevõiket egyaránt; a
mûvészek megtudhatják mit ér az alkotásuk, a vevõik pedig gazdagab-
bak lesznek egy vagy több olyan tárggyal, amelyeknek örülnek.
Így véli ezt e sorok írója is, és egyben gyõzködi az olvasót, hogy szán-
ják rá ennek az októberi délutánnak egy részét, jöjjenek el, hiszen a
KOMP – szerintem hosszú évtizedeken át tartó – története most
kezdõdik, és egy sikertörténetben a kezdettõl fogva részt venni jó
dolog. Nem beszélve arról, hogy miképpen magyarázzák majd meg a
távollétüket a barátoknak, ismerõsöknek, akik – minden bizonnyal –
ott lesznek. És még egy jó indok arra, hogy ott legyenek: a piacon
résztvevõ, kiállító, árusító mûvészek az eladásaikból származó
bevételük 15%-ával a komoly anyagi nehézségekkel küzdõ PMK költ-
ségeihez járulnak hozzá!

CIVIN J.

Festészet napi kiállítás
a Malomban
Október 11–18. között ünnepi kiállítássorozatot 
rendeznek Budapesten és Szentendrén a „Magyar Fes-
tészet Napja – Kárpát-medence festészete” seregszem-
le 10. évfordulójának megünneplésére.

Október 17-én, hétfõn 18 órakor
nyílik a MûvészetMalomban az idei
Magyar Festészet Napja egyik
legátfogóbb kiállítása mintegy 150
kárpát-medencei mûvész részvéte-
lével a frissen felújított Mûvészet-
Malom (Bogdányi u. 32.) régi
szárnyában.  A mûvészek elsõsor-
ban a középgenerációhoz tartoz-

nak, a kiállított mûvek harmada határon kívül elõ magyar
alkotó munkája. A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér
mûvészeti író, közremûködik a Zuglói Filharmónia Rézfúvós
Kvintettje. A kiállítás megtekinthetõ október 30-ig.

A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat gondolata Bráda
Tibor fejébõl pattant ki. Kérdésünkre a Munkácsy-díjas fes-
tõmûvész elmondta, hogy a malombeli kiállítás jelentõségét
elsõsorban az adja, hogy végre ismét együtt lehet és bemu-
tatkozhat a teljes magyar festészeti szakma.
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Szentendrén is már hagyománya
van ennek a napnak. Idén is le-
zárták a Dunakorzón szeptember
22-én a Péter-Pál és a Rév utca
közötti szakaszt, hogy kicsik és
nagyobbak egyaránt kipróbálhas-
sák a környezetbarát közlekedési
eszközöket, emellett minél többet
tudjanak meg az egészséges élet-
módról, a szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságáról. A ren-
dezvényt dr. Fónagy János a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára nyitotta meg. Az
idõjárás is kedvezett a program-
nak, hiszen szinte nyári forróság-
ban zajlott a rendezvény. A
délelõtt során színes pólókba
öltözött óvódások és kisiskolások
zsivajától volt hangos a Duna-
korzó. Játékos programok, autó-
mentes feladatok, társasjátékok, a
Fuszulyka Mesejátszókör elõ-
adása, az ÖKO-Pannon  sátra,
vetélkedõk, a Kukatündér várták a
kicsiket. Fontos, hogy ebben a
korban már játékosan fel lehet
készíteni a gyerekeket a környe-
zettudatos életmódra Mindegyi-
kük kapott csokit és kifestõt, vagy
a szelektív hulladékgyûjtésrõl
szóló képregényt. Emellett fog-
ápolási tanácsokkal, a Magyar
Posta  autómentes napra készített
bélyegeivel, tûzoltó- és mentõ
bemutatóval, fotókiállítással, nem
mindennapi érdekes játékokkal
színesítették a szervezõk a prog-
ramokat. Akinek kedve volt,
hajózhatott vagy benevezhetett
KRESZ, ügyességi és kerékpáros
vetélkedõkre. Nagy sikere volt a
Schwinn-Csepel kerékpárjainak,
amelyeket mindenki kipróbálha-
tott, ugyanúgy, ahogy a külön-
leges jármûvekbe is beleülhettek a
fiatalok: volt itt elektromos autó,
összehajtható kerékpár, elektro-
mos roller és sok más érdekes
jármû. A jó hangulatot fokozta
délután a Szentendrei Kötélugrók
fellépése, a kerékpáros TRIAL
lélegzetelállító bemutatója, majd a
nap végén a gimisek zenélése.
Két program között ugyan nem

sikerült, de a nap végén megkér-
deztem Zakar Ágnes képviselõt, a
Bükkös Partiak Baráti Köre
Egyesület elnökét, egyben a prog-
ram egyik fõ szervezõjét:

Mennyiben különbözött az
idei Autómentes Nap a
korábbiaktól?
Néhány új programot illesztet-
tünk be: kicsiknek egy fantasz-
tikus mesejátékot helyi óvónõk
elõadásában, megjelent két új 
tekerõ jármû, ami fából készült,
kifejezetten erre az alkalomra. A
Nagycsaládosok Egyesülete szí-
nes játékokkal várta az érdek-
lõdõket. Új volt a mentõk bemu-
tatója is. Jó volt látni a napot
lezáró programban a fiatal zenei
tehetségeket,   középiskolások ze-
néltek: Szabó Bence, Sóvári
Roland és a Kiss Twice gim-
nazistákból álló csapata. Meg-
szokott, népszerû programok
voltak: a MAHART hajóval törté-
nõ hajózás a Dunán, tûzoltó
bemutató, ÕKO PANNON játékai,
a Posta kivonulása. Idén is hasz-
nos volt a Gondozási Központ
védõnõinek aktív részvétele, a
Szentendrei Rendõrség és a
Polgárõrség is a korábbi évekhez
hasonló magas színvonalon tá-
mogatta rendezvényünket. Délu-
tán a korábbiaknál többen – 120-
150-en – vettek részt a kerékpáros
vetélkedõn. Különben a nap
résztvevõinek létszáma jóval
1000 felett volt idén. Próbáltuk az
érdekes jármûvek körét is bõ-

víteni elektromos jármûvekkel, és
nagyon örültünk, hogy idelátoga-
tott dr. Fónagy János államtitkár
úr, aki elhozta a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium ajándékát,
egy kerékpárt bukósisakkal,
melyet a rendezvény legaktívabb
résztvevõjének szántak. A kerék-
párt az Autómentes nap szer-
vezésében aktívan résztvevõ HÓD
Honismereti Túraegylet kapta. Ez
az egyesület Szentendrén igen
sokaknak szervez szabadidõs
programokat, a túrázás mellett
kerékpáros programokat is.

Ezen a napon országszerte
vannak rendezvények. Itt
Szentendrén mi a legfon-
tosabb célja egy ilyen nap-
nak, mire hívja fel a figyel-
met?
Mindenekelõtt az autó nélküli
alternatív közlekedés lehetõsé-
gére, fõleg egy olyan gyalogos,
kerékpáros közlekedésre alkal-
mas kisvárosban, mint Szent-
endre. Szerencsére a gyerekek

közül sokan közlekednek gyalog,
kerékpárral, a felnõtt generáció,
idõhiányra hivatkozva, képtelen
elengedni az autókormányt, per-
sze vannak kivételek. Láthattunk
az Autómentes napon olyan
összecsukható kerékpárt, amely
kiválóan alkalmas arra, hogy
metrón, HÉV-en szállítsuk, majd
kinyitva, kerékpárral folytassuk a
közlekedést. Sokan a modernizá-
cióra hivatkozva legyintenek erre
az egészre, holott nálunk fejlet-
tebb országokban már régóta
kerékpáros közlekedéssel védik
kedvenc városukat pl. Amsz-
terdamban, de hazai példaként
említhetõ Szarvas városa is. A
környezetbarát közlekedési lehe-
tõségek mellett természetesen az
egészséges és környezettudatos
életmódra is felhívja a figyelmet,
hiszen változtatni sohasem késõ.

Milyen eredményekkel
zárult a nap?
Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre délután került sor, a díjakat
Szamos László cukrászmester és
dr. Török Balázs alpolgármester
adták át. Nagyon sok iskolából
vettek részt a kerékpáros ver-
senyen: AGY Tanoda, Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, Barcsay
Jenõ Általános Iskola, Izbégi
Általános Iskola, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Refor-
mátus Gimnázium és Szent
András Általános Iskola. Nagy-
nagy köszönet a pedagógusok-
nak, hogy elhozták a gyerekeket,
külön megköszöntük a tanárok,
iskolaigazgatók hozzáállását eh-
hez az eseményhez. Kiemel-
kedõen nagy létszámú kerékpáros
csapatot állított ki az Izbégi
Általános Iskola és a Szent
András Iskola, utóbbi egész napos
részvételi létszámával is rekordot
döntött. Minden szentendrei
óvoda, iskola az Autómentes
közlekedést, környezetvédelmet
kiemelt célként kezeli, ez a
részvételi létszámból jól kitûnt,

Közlekedj ÖKO-sabban! 
AUTÓMENTES NAP SZENTENDRÉN IS

Mint eddig a korábbi években is megszokhattuk, szeptember 16-22. között, mintegy száz
önkormányzat csatlakozásával rendezték meg az Európai Mobilitási Hét programjait. A legtöbb
önkormányzat a szeptember 22-i Autómentes Nap megrendezését tûzte ki célul. A program
célja, hogy a résztvevõ önkormányzatok az egyéni autóhasználat helyett a környezetkímélõ
közlekedési eszközök elterjedését ösztönözzék, vagyis felhívják a figyelmet, hogy a gépkocsi
használat helyett milyen egyéb közlekedési eszközt vehetnek igénybe.



Szüreti felvonulást rendezett a
város vezetése a Szentendre
Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti
Társasággal és az Ipartestülettel
karöltve szeptember 24-én.
Délután két órától nótaszóval,
zenével gyülekeztek a felvonuló
csoportok – hintók, lovasok, zené-
szek – az Orbán-keresztnél. Bíró,
bíróné, jegyzõ, jegyzõné eredeti
népi ruhákban a hintókon meg-
érkeztek, majd Horváth László
hegybíró vezetésével elindult a
menet a zeneiskola fúvósai, az
Agytanoda néptánccsoportja, az
Izbégi Iskola mazsorettjei, a szõ-
lõkoszorút vivõ Szentendre Gyö-
kerei Hagyományõrzõ Baráti
Társaság tagjai, a nyugdíjas klu-
bok tagjai népviseletbe öltözöt-
ten, a Petõfi Egyesület lovasaival
a menetet zárták a cigány asszo-
nyok és Sima Tóni drótos tót. 
Elsõ megállónk a Tabakosok
keresztjénél volt, ahol Valentin
János a horvát-dalmát egyesület
nevében fogadta és kínálta a
menetet, majd a Lázár cár térnél
Kapi Gábor nótáskapitány, a pilis-
szentlászlói Kéknefelejcs Együt-
tes, az Agytanoda Néptánc-
együttese, az Izbégi Iskola ma-
zsorettjeinek mûsorát élvezhette
a nagy létszámú helyi és külföldi
közönség, mely végigkísérte,

fényképezte és videózta a színes
népi menetet. Útközben a ko-
csikról a nézõközönséget borral
és gyümölccsel kínálták a felvo-
nulók. 
A végállomásnál Kazi László szol-
gáltatta a zenét, dr. Török Balázs
alpolgármester köszöntötte a
menetet. A 150 fõre készített
gulyással Dragon József és Jenõ
családjukkal és a Szentendre
Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti

Társasággal közösen megvendé-
gelték a felvonuláson résztve-
võket, Miakich Gábor pedig
félmázsa szõlõbõl préselt finom
mustot a helyszínen.
A jól sikerült felvonulás, mûso-
rok, vendéglátás után a hagyo-
mányos szüreti bált rendeztük
meg a napközi konyháján. Hor-
váth László hegybíró megnyitotta
a bált, átadta a hatalmat Füzi
Endre bírónak, majd jókat tán-
coltunk és lopkodtuk a felfûzött
szõlõt. Zakar Ágnes képviselõ
asszony méltatta a jól sikerült
rendezvényt, köszöntötte a város
vezetése nevében a megjelenteket
és megköszönte a résztvevõk
munkáját.

Ezúton én is szeretnék köszönetet
mondani a Szentendre Gyökerei
Hagyományõrzõ Baráti Társaság
elnöksége nevében minden
résztvevõnek, azoknak akik
elõkészítették és megszervezték
ezt a szép eseményt.
Külön megköszönjük a csobánkai
nyugdíjasok felvonulását és nótá-
zását, Máli Vladimir és családjá-
nak a szép fogatokat, a Dézsma
utcai nyugdíjasok közremûkö-

dését és a szép szõlõkoszorút,
Miakich Gábor mustját, Vajda
János ürmösborát, a szentendrei
hintós Bubla János segítségét
(sajnáljuk, hogy kitiltották a Fõ-
térrõl, aminek egy színfoltja volt),
Zanoni István lovas szekerét, az
Ipartestület dolgozói, Dragon
József és családja, a pilisszent-
lászlói Kéknefelejcs, az Agy-
tanoda együttesei, az Izbégi Is-
kola mazsolettjei közremûkö-
dését, Kapi Gábor nótáskapitány
dalait, Furman József teherautós
közremûködését melyen Kazi
László szolgáltatta a zenét,
Szamos László, Surányi Lidike
süteményeit, Valentin Éva pis-
mányi zöldséges gyümölcseit,
Vörösné Erzsike népi ruháit, Kun
Csaba és a lovasok felvonulását.
Nem utolsósorban szintén köszö-
netet mondunk a Rendõrkapi-
tányságnak, a Polgárõrségnek és
a közterület-felügyelõknek a
zavartalan menet biztosításáért, s
a két közterület-felügyelõ Digru-
ber Józsefnek és Bella Péternek,
akik a bálban jókedvûen megtán-
coltatták a szereplõket. Külön
köszönet a képviselõ-testületnek,
hogy anyagi támogatást nyújtott,
hogy ezt a hagyományos szüreti
felvonulást megrendezhettük.
Jövõre már 15 saját népi ruhát
varratunk.
Hiányoltuk a helyi tévét, s kérjük
a kistérség vezetõit, hogy a jö-
võben hangolják össze a felvo-
nulások idõpontjait, mert mint
kiderült, a térségben Tahitót-
faluban és Dunabogdányban is e
napon volt a felvonulás, s ezért a
szigeti kocsisok, hintósok nem
tudtak a szentendrei felvonuláson
részt venni. Azért gyalogosan is
szép volt a menet.

PROHÁSZKA TIBORNÉ
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Szüreti felvonulás Szentendrénköszönjük ezt az óvoda-, isko-
lapedagógusoknak. A kerékpáros
verseny után az oklevelek mellé
szép ajándékokat osztottunk a
rendezvény fõ támogatója, Szent-
endre Város Önkormányzata
segítségével. Az elsõ három
helyezett díjait Szamos László, V-
8 Uszoda és a P’Art mozi támo-
gatta. 

Eredmények:
1. helyezett: Bárczi Gusztáv
Általános Iskola Üvegtigrisek
csapata
2. helyezett Izbégi Általános
Iskola Arany Ászok csapata
3. helyezett Barcsay Jenõ Álta-
lános Iskola Barcsay 1. csapata

Gratulálunk minden
résztvevõnek!

DUBNICZKI

Köszönjük a segítséget: Sándorné
Vincze Viktóriának, polgármesteri
hivatal dolgozóinak, közterület
felügyelõknek, Polgárõrség-Szent-
endre csapatának, HÓD Honis-
mereti Túraegylet tagjainak, Nagy-
családosok Szentendrei Egyesüle-
tének, a Gondozási Központnak és
a védõnõknek, Egészséges Városért
Közalapítványnak, Magyar Posta
Zrt. Szentendre 1. körzeti postá-
nak, Szentendrei Rendõrségnek,
Tûzoltóságnak, BME Gépjármûvek
Tanszéknek, Országos Mentõszol-
gálat Szentendrei Mentõállomás-
nak. a VSZ ZRT-nek, a TV Szent-
endrének, a Szentendre és Vidé-
kének, a Szentendrei Kulturális
Központnak, Herczeg Ábrisnak,
Szõllõsi Katinak, Beck Mónikának,
Margaritovics Milenkónak. Pintér
Ádámnak, Zsengellér Péternek,
Mihály Andrásnak, valamint Szabó
Bencének, Sóvári Rolandnak és a
Kiss Twice-nak, Lengyel Ibolyának
és a Szentendrei Kötélugrók csa-
patának.
Köszönjülk a támogatást: dr.
Fónagy János államtitkárnak,
Szentendre Város Önkormányza-
tának, az ÖKO Pannonnak,
ABONETT-nek, a V8 Uszodának,
MAHART-nak, a P’Art Mozinak,  a
Schwinn Csepelnek, a Szamos
Cukrászdának és  Szamos László-
nak, Molnár Jánosnénak, Gerõcs
Katinak, Maros Márknak!

A szervezõk nevében 

ZAKAR ÁGNES
Bükkös partiak Baráti Köre Egyesület

elnöke
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A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat nyaranta alaptevé-
kenységei mellett egyéb, színes
programokkal igyekszik közelebb
kerülni a kistérségben élõ csalá-
dokhoz. Intézményünk idén
nyáron sem tétlenkedett. A már
megszokott és közkedvelt nyári
programunk, a Mobil-Játszóház
szerdánként látogatott el a kis-
térségünk településeire. Nyugodt
szívvel mondom eme rendez-
vényünkre, hogy közkedvelt, hi-
szen a visszajelzések alapján
tudjuk, hogy egyes településeken
a gyermekes családok már elõre
beletervezik a nyári programjuk-
ba, hogy együtt játszanak velünk
ezeken a napokon. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy
játszóház-programunkkal a tér-
ség településeinek ünnepnapjain,
falunapjain is örömmel vettünk
részt, hiszen számunkra ezek a
napok is jó lehetõséget biztosí-
tanak arra, hogy közelebb kerül-
hessünk a lakossághoz, és ügy-
feleinkkel ne csak akkor talál-
kozhassunk, amikor a problé-
máikkal foglalkozunk, hanem
akkor is, amikor az önfeledt játék-
nak van itt az ideje. Ezúton

szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki segítséget nyújtott
nekünk, hogy lebonyolíthassuk
rendezvényeinket, illetve azok-
nak, akik meghívtak bennünket
saját településük programjára!
Szeretném kérni, hogy a jövõben
is gondoljanak ránk, amikor
hasonló rendezvények szervezési
munkálatait végzik!
Fontos része volt nyári tevékeny-
ségünknek a mostanra talán már
hagyománnyá váló nyári táboroz-
tatás, amelynek keretében idén
nyáron is, immáron harmadjára,
húsz, nehéz körülmények között
élõ gyermeket vittünk el térítés-
mentesen a Balaton partjára egy
egyhetes táborba. Úgy hiszem,
hogy ez évben is sikerült felejt-
hetetlen élményeket nyújtani a
gyerekeknek, akikkel együtt ját-
szottunk, túráztunk, strandoltunk
és sajnálatunkra idõnként hall-
gathattuk az esõ kopogását is.
Most a nyár elmúltával úgy gon-
dolhatunk vissza a mögöttünk
álló három hónapra, hogy a ne-
hézségeink ellenére „ez jó mulat-
ság, férfimunka volt”. Remé-
nyeink szerint a jövõ nyarat is
képesek leszünk hasonlóan sok,
jó programmal megtölteni. 

BOGNÁR JUDIT
intézményvezetõ

Családsegítõk

Fiatalosan az Idõsek világnapján
Mintegy 230-an jöttek el Pest megyébõl és a városból, hogy
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban ünnepeljék együtt az Idõsek
világnapját. A köszöntõk után Gerõcs Katalin Mindennapi betegjogaink
címû elõadása adott tanácsokat a nyugdíjasoknak. 
A nyugdíjas klubok bemutatói a derût, a jókedvet sugározták. A Pest
Megyei Könyvtár, az Egészséges Városért Közalapítvány és a Kulturális
Kft. által támogatott rendezvényen a Gondozási Központ kiállítása,
gyógytorna és egészségügyi szûrések is szerepeltek, amit nagy szám-
ban vettek igénybe az idõsek.
„Egy nemzetet minõsít, hogyan bánik az öregjeivel” – Antall József
1991-es szavaihoz mi ebben a világban is hûek szeretnénk maradni!

Október 8-án,
szombaton 9-12-ig 

KIRAKODÓ VÁSÁR

Ruhanemû, kisebb háztartási
tárgyak, csecsebecsék
50-100 Ft-os áron.

Helyszín: 
Szentendre, Rákóczi F. u. 27.

Baptista Imaház udvara
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Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei által elnyert TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138
„Egészségre nevelõ és szemlélet-
formáló életmódprogramok”
pályázat keretein belül 2011.
szeptember 17-én (szombaton)
Nyárutó Egészségnapot tartot-
tunk a SZEI világszínvonalon
megújult épületében. 

Az Egészségnapon reggel 9 órától
délután 13 óráig tartalmas prog-
ramokkal vártuk Szentendre
lakosságát. Többek között Bakos
Bea gyógytornász jó hangulatú
mozgásprogrammal adott ízelítõt
az érdeklõdõknek a mozgás
örömérõl, lehetõségeirõl.  Miháldy
Kinga táplálkozási szakember a
program keretein belül beszerzett
eszközök használatával kós-
toltatással egybekötött gyakorlati
ételkészítési bemutatóval, tanács-
adással segített az egészségesebb
táplálkozást elsajátítani vágyó
túlnyomórészt cukorbetegeknek,

túlsúlyos embereknek. dr. Grósz
Andrea diabetológus szakorvos a
cukorbetegség szövõdményeirõl,
megelõzési lehetõségeirõl tartott
elõadást. Gerõcs Katalin betegjogi
képviselõ a betegjogok lehetõ-
ségeiben, útvesztõiben segített
eligazodni. Az egészség megóvá-
sa, a korai felismerés érdekében
az emeleti szakrendelõkben
tanácsadásokat biztosítottak a
szakorvosok. Az érdeklõdõk a
lelki egyensúly megóvása érdeké-
ben életvezetési tanácsokat is
kaptak. A rendezvény több, mint
70 résztvevõ jelenlétével sikere-
sen lezajlott. A rendezvény sike-
réhez nagymértékben hozzájárult
a felújított szakrendelõ vezetõsé-
ge, orvosai, személyzete.  

Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei uniós támogatással

2010. október 01-2011. szeptem-
ber 30. között 12 hónapos
„Egészségre nevelõ és szemlélet-
formáló életmódprogramot valósí-
tott meg, melyre az elnyert
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-
0138 pályázat keretei biztosítot-
ták a lehetõséget. A projekt
indulásaként elkészült az Intéz-
mény egészségfejlesztési terve.
Ezután 9 hónapon keresztül 3
klubot mûködtettünk. A Cukor-
beteg-klub és a Realitás-kontroll
lelki egészség klub keresztül 2
hetente egyszer, az X-szindrómá-
sokat segítõ speciális gyógytorna
mozgás-klub heti 3 alkalommal
várta mindazokat, akiknek célja
egészségük megóvása, fejlesz-
tése, illetve betegségük súlyos-
ságának csökkentése. Nagy ered-
mény, hogy a klubok átlagban 15-

20 fõvel mûködtek. A mozgás-
programokon rendszeresen részt-
vevõk körében átlagosan kimu-
tathatóan csökkent a testsúly, a
BMI-index, a haskörfogat, pul-
zusszám, vércukor-, vérkolesz-
terinszint, vérnyomás. Javult az
edzettségi állapot, a mozgássz-
ervek állapota, erõsödött a  szer-
vezet immunitása, erõsödött a
stressztûrõ-képesség, nõtt az
önbecsülés és az önbizalom
mértéke. Valamennyi klubunk
résztvevõi esetén pozitív ered-
mény, hogy jelentõs tudásra és
készségekre tettek szert, amivel
egészségesebbé, teljesebbé, boldo-
gabbá tehetik mindennapjaikat.
Nyitottabbá váltak a jobb élet-
minõséget lehetõvé módszerek
elsajátítása iránt. Nõtt az affinitá-
suk az egészségesebb életmód
megvalósítására. A klubokban,
illetve valamennyi programban a
részvétel mindenki számára
térítésmentes volt. A klubvezetõk,
és a résztvevõk a klubok további
folytatását tervezik. 

2011. szeptember 17-én 12 órai
kezdettel Záró-rendezvényt tar-
tottunk a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei által
elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-

KMR-2010-0138 „Egészségre
nevelõ és szemléletformáló élet-
módprogramok” pályázat kere-
tein belül, melynek a SZEI vi-
lágszínvonalon megújult épülete
adott ideális helyszínt.  
A Záró-rendezvény célja, hogy az
elnyert életmódpályázaton belül
megvalósult programokat, elért
eredményeket, illetve a tovább-
folytatás lehetõségeit megis-
mertesse a programban részt-
vevõkkel, és a nagyközönséggel.
dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezetõ a SZEI magas szín-
vonalon megújult épületét és
kibõvült szakmai szolgáltatásait
is bemutató ünnepélyes megnyi-
tója után Raffai Sándor projek-
tmenedzser röviden összefoglalta
a 12 hónap futamidõ alatt meg-
valósult programokat, valamint
megköszönte a megvalósulást
segítõ intézményeknek, part-

nereknek a támogató együtt-
mûködést. Ezután a klubvezetõk
(Cukorbeteg-klub, Realitás-kon-
troll lelki egészségklub, X-szind-
róma mozgás-klub) részletesen
bemutatták a klubok céljait, és az
elért eredményeket számsze-
rûsítve. Az eredmények alapján
egyértelmûen sikeresnek tekint-
hetõk a klubok, mert a résztvevõk
egészségi állapot és életminõség-
javulásról számoltak be. A Záró-
rendezvényt dr. Pázmány Anna-
mária köszönõ szavai zárták, aki
megköszönte a klubvezetõknek a
lelkiismeretes és eredményes sza-
kmai munkát, a partnerintéz-

ményeknek, szervezeteknek a
hatékony együttmûködést. Egyút-
tal kinyilvánította azt a szán-
dékot, hogy a SZEI továbbra is
helyszínt szeretne biztosítani
hasonló programok folytatására.    

Köszönjük!
Intézményünk is helyszíne volt a Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei által megvalósított uniós pályázat, a TÁMOP keretében
meghirdetett „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogram”
c. projektnek. Az idõsek klubja helyszint biztosított - és a továbbiakban
is biztosít- az egészségügyi elõadásoknak, illetve a rendszeres gyógy-
tornának. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a SZEI-nek, ezen belül dr. Pázmány
Annamária intézményvezetõnek és Raffai Sándor gazdasági igazgató-
nak, hogy a pályázat keretébõl megvásárolt székek által a mi
intézményünk is szebb és kényelmesebb lett.
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Légrádi Zsófia, a Református Gimnázium idén
érettségizett diákja 2. helyen végzett az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Õt
és felkészítõ tanárát, Török Mártát kérdeztem
a felkészülésrõl, az érettségi vizsgákról.

Miért vonz téged ennyire a történelem?
A vonzalom részben a családban gyökeredzik: az
esti mese gyakran történelmi regény volt, és azt
hiszem, nincs olyan vár Magyarországon, amit ne
látogattunk volna meg. Az 5. osztályban nagy len-
dülettel vetettem bele magam a tanulásába, és azóta
is az érdeklõdésem középpontjában áll, igyekeztem
minél több versenyen indulni. Bár szeptembertõl
jogot hallgatok, a történelem hobbiként biztosan az
életem része marad. A történelem mellett mindig is
szívesen tanultam nyelveket, érdekel a politika és a
diplomácia, a különbözõ társadalmi problémák. Úgy
érzem, a történelem ismerete jó alapokat nyújt, de
szükséges ezeket még valamilyen más tudásanyag-
gal kiegészíteni, ezért is döntöttem a jogi képzés
mellett.

Mi vagy ki késztetett, hogy indulj az
OKTV-n, és miért rugaszkodtál neki másod-
szor? 
Az, hogy az OKTV-n indulni fogok, sohasem volt
kérdés számomra. Annak idején már a szüleim is
indultak a történelem OKTV-n, néhány évvel koráb-
ban a bátyám is. Bevallom õszintén, miután tavaly
10. helyezést értem el, úgy éreztem, kihoztam ma-
gamból a maximumot, ráadásul pluszpontok szem-
pontjából az elsõ és a 10. helyezett között nincs
különbség. Amikor õsszel ismét jelentkeztem, úgy
gondoltam, csak az elsõ két fordulót csinálom végig,
hiszen azzal is készülök az érettségire. A harmadik
forduló, amelyben egy 30 oldalas pályamunkát kell
készíteni, nagyon sok idõt és energiát igényel, és
nem reméltem, hogy 10. helynél lényegesen jobbat
tudnék elérni. Török Márta tanárnõ azonban végig
bízott bennem, így amikor kiderült, hogy a második
fordulón meglepõen magas pontokat kaptam, végül
mégis beadtam a derekam. 

Milyennek találtad az érettségit?
Az emelt szintû történelem érettségi könnyebb, mint
az OKTV, ugyanakkor sokkal stresszesebb, hiszen az
OKTV-n az elsõ fordulóban egyáltalán nem számít a

pontszám, lényeg a továbbjutás, és nem ezen múlik
a továbbtanulás. Ezzel szemben az érettségin min-
den pont számít, annak, aki duplázásra hajt, két-
szeresen. Sokan azt mondják, az érettségi egyáltalán
nem olyan nehéz, mint ahogy azt a körülötte lévõ
felhajtás sugallja. Átmenni az érettségin valóban
nem nehéz, sokaknak a 4-es, 5-ös is könnyen meg-
van. Ami nagyobb kihívás: 90% felett teljesíteni,
különösen emelt szinten, ami szükséges a jobb
egyetemekre és a népszerû szakokra való be-
kerüléshez.

Mit gondolsz, sikeredben mekkora
szerepe volt a tanárnõ szakmai segít-
ségének?
Nagyon nagy. Ahogyan Hoffmann Rózsa államtitkár
asszony is elmondta a díjátadón, ezen a versenyen
szinte lehetetlen jó eredményt elérni a felkészítõ
tanár kitartó és áldozatos munkája nélkül. Török
Márta tanárnõ két éven keresztül foglalkozott velem,
könyveket ajánlott, különórákat tartott, pluszfelada-
tokkal adott, megtanított a pályamunka írás
fortélyaira, tollat vett, amikor úgy látta, nem jó a
sajátom, kabala plüssállattal és lelki támogatással
látott el, amikor egyszer-egyszer elcsüggedtem az
egész éves készülés során, amiért örökké hálás
leszek neki.

TÖRÖK MÁRTA tanárnõ

Ön szerint mennyire segíti a jelen oktatási
rendszer a különbözõ képességû diákok
egységes fejlõdését?
Tantárgyfüggõ, én úgy gondolom, történelembõl az
emelt szintû érettségi mindenképpen segíti az OKTV-
re készülést, az OKTV-re való készülés az emelt szin-
tû érettségire készülést, hiszen jobban megtanulják
a források beépítését, alkalmazását. Szoktam is tan-
ulókat arra kérni, hogy próbálják ki legalább az elsõ
fordulóban magukat, mert ott olyan tárgyi tudásról
kellene számot adniuk, amit az emelt szintû érettsé-
gi elsõ részében is kérdeznek. Ráadásul olyan meg-
mérettetés, ahol abszolút a tudás számít, és nem
zavarhat be személyes ismeretség. Nálunk 11. év
végén történelembõl szóbeli kis érettségi van, ahol a
tanulók egy év tananyagából adnak számot tudá-
sukról. Ez önmagában kevés.

Mi a véleménye az érettségi vizsgák ne-
hézségérõl, változtatna-e rajta?
Az idei érettségi írásbeli nem jelentett gondot, a
gyerekek könnyedén vették az akadályt, inkább a
szóbeli szórta meg õket. Ha normális felvételi vizs-
gának akarjuk tekinteni, az emelt szinten min-
denképpen kellene nehezíteni, de a középszint is
bagatellizálja a gyerekek tudását.

Nehéz elfogadni, hogy az ilyen kiváló ta-
nulóktól egy nap el kell búcsúznia?
Mindegyik tanulóval jó kapcsolatom volt. Nekem
már volt olyan tanítványom, aki meg is nyerte az
OKTV-t. Bízom abban, hogy nem veszünk végsõ bú-
csút, szerintem Zsófival van olyan jó kapcsolatunk,
hogy a késõbbiekben is keresni fogjuk egymást.

DÓKA BALÁZS

Öregdiák-találkozó

Október 14-én, pénteken 18
órakor a Móriczos Öregdiákok
Egyesületének vendége dr.
Golub Iván, a gimnázium
egykori diákja, az Uzsoki utcai
Kórház fõigazgatója, a Magyar
Kórházszövetség Elnökségének
tagja lesz. A beszélgetést
Szarvas Rita tanárnõ vezeti, a
találkozó helye a Móricz
Zsigmond Gimnázium
(Szentendre, Kálvária út 16.)
Az egyesület szeretettel várja
az egykori és a mai diákokat,
tanárokat, és természetesen
minden érdeklõdõt.

Színek szárnyán

Október 28-ig tekinthetõ meg 
a Dalmát Kávézóban (Bartók
Béla u. 8.) a Templomdombi
Általános Iskola Vizuális
Mûhelyének gyermekrajz-kiál-
lítása, mely megtekinthetõ
naponta 12-tõl 22 óráig. 
A mûhely vezetõje Deli
Gabriella ezúton is köszönetet
mond a támogatóknak: 
a lelkes szülõknek, Benkovits
Györgynek, a Tárlat Kft.-nek
(Pomáz), Elena Tsui
Lakatosnak, Szepes Gizellának,
a Templomdombi
Alapítványnak (Beregnyei
Józsefné) és Szentendre Város
Önkormányzatának.

Népdalest

Ismét elkezdõdtek a zenés 
irodalmi estek a 
Kecskés-próbateremben
(Dumtsa – Ignatovity u. sarok).
Október 15-én, szombaton 17
órakor az egri Tinódi
Sebestyén Általános Iskola
énekes növendékei adnak nép-
dalestet. Énektanár Csergõ
Herczegné Kájel Ágnes.
Közremûködik 
a Szentendrérõl elszármazott
Csergõ Herczeg László tekerõn
és gitáron, Dsupin Pál 
népzenemûvész dudán, 
furulyán és tárogatón.
Mûsoron népdalok és Arany
János népdalgyûjteményének
gyöngyszemei szerepelnek.
További információ: 
(26) 310-429.

A történelem az életem része

Török Márta és Légrádi Zsófia
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Kulturális Kft.
Meghosszabbítja
közmûvelõdési megállapodását
a város Önkormányzata a
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.-vel. A feladat-
ellátó a városi lakosság
mûvészeti aktivitásának, 
önszervezõdõ és önfejlesztõ
csoportjainak valamint szabad-
idõs tevékenységeinek helyet
és támogatást biztosít. A
megállapodás 2013. december
31-ig szól.

Fejlesztés az „art”
mozihálózatban 
A képviselõ-testület úgy dön-
tött, indul az „art” mozihálózat
digitális fejlesztésének támo-
gatására kiírt pályázaton. Az
önerõt a Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft. 2011.
évi költségvetésének terhére
biztosítja.

II. Szobrász Biennálé 

A képviselõ-testület támogatja
a II. Szobrász Biennálé megren-
dezését 2012-ben a Mûvészet-
Malomban, a díszvendég
Lengyelország lesz. A
pályázáshoz szükséges, az
eseményt befogadó és támo-
gató nyilatkozatot az önkor-
mányzat átadja a Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek
Szövetségének.

Õszi zsidó 
nagyünnepek (2. rész)

Ebben az évben október 8-ára esõ
Jom Kippurt (Engesztelõnapot) a
szukkot követi október 12. és 
20-a között. A zsidóság számára –
ahogy erre már a korábbi írásban
is utaltunk – minden ünnep egy-
ben történelmi, természeti és val-
lási jelentõséggel bír. Mindenki
megválaszthatja, hogy számára
mi a jelentõsége az ünnepnek.
Mindez érvényes a most be-
köszöntõ, harmadik zarándokün-
nepre, a szukkotra is.
Õseink – az egyiptomi szolgaság-
ból történt szabadulás után,
mielõtt az ígéret földjére léptek
volna – negyven évig vándoroltak
a pusztában, s ez idõ alatt ideig-
lenes hajlékban, sátrakban lak-
tak. Ennek emlékére tartjuk min-
den õsszel hét napon át a sátrak,
vagyis szukkot ünnepét. (Vigyáz-
zunk: egyesek, tévesen sátoros
ünnepnek nevezik a szukkotot
magyarul, ám ez helytelen, mert a
„sátoros” egy kisebb keresztény
ünnep neve.) A zsinagógák, s –
ahol lehet – otthonaink mellett
sátrat építünk: ott eszünk, elõtte
ott mondjuk a boráldást, a kid-
dust...  Ma is sokan ott töltik az
éjszakát, ezért a „sátrak” ünnepe
a történelmi emlékezésre utal.
Ünnepünket azonban a betaka-
rítás ünnepének is mondjuk,
mivel ekkor adunk hálát az
Örökkévalónak a bõséges ter-
mésért, amellyel biztosíthatjuk
családunk téli szükségletét.
Egyúttal az elkövetkezõ esz-
tendõre is kérjük a Mindenhatótól
a természet áldásait, a Szent-
földön elengedhetetlenül fontos
téli esõt.
Hajdan, a jeruzsálemi Szentély
fennállása idején a szukkot nap-

jain áldozatokat mutattak be a
világ akkor ismert minden
nemzetéért, hét napon át össze-
sen hetven áldozatot. Legvégül,
mint jó házigazda, õseink ön-
magukért is imádkoztak. Érdekes,
hogy ezt a szertartást késõbb a
kereszténység is átvette, a húsvéti
áldozatbemutatáskor.
Vallási mondanivalót rejt az õsi
szukkoti elõírás: a sátrat úgy kell
megépíteni, hogy a tetejére
helyezett nádon keresztül látni
lehessen az égboltot, hogy éjsza-
ka átragyogjanak rajta a csil-
lagok. Egész életünk, tanítják a

régiek, olyan, mint ez a sátor:
ideiglenes hajlék itt, a Földön. Ám
mégis van egy, egyetlen biztos
pont, a Mindenható Isten, akire
mindig számíthatunk. A sátor
mellett a szukkot legfõbb tartozé-
ka az úgynevezett ünnepi csokor,
a négy termés. Ilyenkor ugyanis
négyféle, jellegzetesen izraeli ter-
mésbõl készítünk ünnepi csokrot,
amellyel szukkot minden napján
(a hetediken hétszer) körbejárjuk
a zsinagógát: az etrog (régi ma-
gyar szóval citrusalma, izraeli
déligyümölcs): a gyümölcsökért, a
luláv (pálmaág): a fákért, a ha-

dasz (mirtusz): az illatos bokorból
szedett kis ággal a dísznövé-
nyekért, és az aravá (fûzfaág): a
vadon termõkért is köszönettel
tartozunk a Mindenhatónak.
Mint minden zsidó vallási alka-
lomnak, a sátrak ünnepének is
sajátos, jellemzõ, olykor mûvészi
kivitelû tárgyai vannak. A szuk-
kot esetében ezek meglehetõsen
változatosak.
Színes papírból, kartonból ké-
szült képeket, gyakorta zsidó
jelképeket tartalmazó kárpitokat
helyeztek el a sátor falán.  Az
ünnepi csokor fonatja a dato-
lyapálma (a luláv) leveleibõl
készül, s helyenként azt is meg-
õrzik évrõl évre, így a szebb
példányok bekerülhetnek a zsidó
múzeumokba, magángyûjtemé-
nyekbe. A méztartó is az ünnep
tartozéka, hiszen a zsidó újesz-
tendõ (ros hasaná) elsõ napjától a
szukkot ünnep végéig az ünnepi
kalácsot (a barcheszt) só helyett
mézbe mártjuk. A legfontosabb és
a gyûjtõk számára kétségtelenül
legértékesebb szukkoti kellék a
gyakran ezüstbõl készített etrog-
tartó. Többnyire a doboz egy bon-
bonierhez hasonlít, tetején, dí-
szítésként gyümölcs- vagy virág-
mintát szokás elhelyezni.
Az ünnep hetedik napján, a
néphit szerint, mint egy fellebb-
viteli bíróságon, még módunk van
Istentõl kérni a reánk szabott
ítélet jóra fordítását. Bízzunk
benne, hogy az idén, az elmúlt év
annyi megpróbáltatása után éle-
tre, békességre és sikerekre ítél
bennünket. 

Raj Tamás nyomán

KORÓDI PÉTER
titkár

Magyar-Izraeli Baráti Társaság, 
Kulturális Egyesület, Szentendre-

Dunakanyar

Nívódíj 
a Vadász-háznak

Pest Megye Építészeti Nívódíj
pályázatán Lakóépületek

kategóriában a szentendrei
Vadász-ház bizonyult 

a legjobbnak.

A díjakat decemberben 
a megyenapi ünnepségen 

vehetik át a gyõztesek.

Polgári esték

„HITELES FORRÁSBÓL 
AZ ELSZÁMOLTATÁSRÓL”

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt
és barátait 

október 18-án 18 órakor,
Szentendrén a V-8 szabadidõ
központ konferencia termében

A házigazda 
HADHÁZY SÁNDOR 

országgyûlési képviselõ, 
vendége: 

BUDAI GYULA 
elszámoltatási kormánybiztos
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Benkovits György kiállítása

A Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület és a Helyõrségi Klub
szeretettel hív mindenkit Benkovits György akvarell kiállításának
megnyitójára a Szentendrei Helyõrségi Klub (Dózsa György út 8.)
emeleti rendezvénytermébe október 18-án, kedden 18 órakor. A
résztvevõket  Koncz János nyá. ezredes, a Helyõrségi Klub igazgatója
köszönti, majd dr. Török Katalin helytörténész, mûvészeti íróval
lokálpatrióta programot kínálnak az érdeklõdõknek. Katonák és
történetek a régi Szentendrén címmel mesélnek és régi szentendrei
fényképeket vetítenek. Az alkotások október 31-ig tekinthetõk meg,
hétfõtõl csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken 8-tól 14 óráig. 

Kilátás a Szamáhegyrõl

Vallomás Szentendrérõl
A napokban zárult Molnár Bertalan festõmûvész kiállítása a Vizes
Nyolcas Szabadidõközpontban. Az egy hónapig nyitva tartó tárlat
egyedüli és kizárólagos témája a szeretett város, Szentendre. Mint
ahogy az életmû egészének is. Templomok, házak, keresztek, kapuk,
tornyok, lépcsõk – a városkép jellegzetes elemei jelennek meg az
alkotásokon. Molnár Bertalan üde színvilágú, mozgalmas képein ezek
a geometrikus motívumok gyakorta kiegészülnek a zenét idézõ
hegedûmotívummal. Zene és képzõmûvészet fonódik több képsíkban
össze rajtuk.

A város ismert épületeinek, azok részleteinek egymás melletti/mögötti
ábrázolásain kívül hagyományos tájábrázolásokat is kiállított most a
festõ. A hangulatos festményeken Szentendre girbe-gurba utcáin kívül
a Duna-part látható különbözõ évszakokban. 

RAPPAI ZS.

Szenteljünk néhány órát az irodalomnak!
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest megyei tagozata szeretettel
várja az érdeklõdõket a Leányfalu-Házban október 15-én, szomba-
ton délelõtt 10 órától a társaság létrejöttének 100. évfordulóján. 
A program: 10.00.: Nyíri Csaba polgármester úr köszöntõje; 10.10.:
Megyei tagozati beszámoló; 10.20.: Dr. Viszota Gyula (MIT alelnök)
emlékezete – Bihari József elõadása; 10.30.: Leányfalu írói, költõi –
dr. Sin Edit elõadása; 11.00.: Látogatás Leányfalu Helytörténeti
Múzeumában, majd Gyulai Pál házának megtekintése.

Könyvbemutató
A Pest Megyei Könyvtár tisztelettel hív mindenkit Budai Babu
Felnõttem Szentendrén címû kötetének bemutatójára a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u.7.) Szántó Piroska-termébe október 14-én,
pénteken 17 órakor. A könyvet méltatja, a szerzõvel beszélget
Bodonyi Valéria. Az író dedikálása után kötetlen beszélgetés egy
csésze tea, pogácsa mellett. A belépés díjtalan. A könyv a helyszínen
kedvezménnyel megvásárolható.
Idézet a könyv borítójáról: „A könyv bemutatja a régi Szentendre
hangulatát, átszõve azzal a korszakkal, amiben éltünk mindnyájan.
Már mint gyermek sok mindent átéltem, megfigyeltem… Az
események leírása mögött egy korkép bontakozik ki, magában foglal-
va a háborút, és az utána következõ idõszakot az 1956-os for-
radalomig.”

Néptánc kicsinyeknek és szüleiknek!
(néptánc, népi játék, népdalok 2-6 éves korig)

A Dunaparti Mûvelõdési Ház balett termében minden kedden 10-11-ig
és pénteken 14.30-15.30-ig. Elsõ foglalkozás: október 18., kedd,
illetve október 21., péntek. Váltócipõt kérünk!
Foglalkozás díja: 1000 Ft/alkalom családonként. Vezeti: Sütõ Melinda
néptáncoktató. Tel. 06-30-445-8373.

Zene és képzõmûvészet (murális terv, 60x130, akril, farost)

Pályázati felhívás 
PUBLIC ART MÛVEK Szentendrén való megvalósítására

Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbõvítõ rehabilitációja címû
pályázathoz kapcsolódóan a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet ideiglenes megvalósítandó mûvészeti alkotások
elkészítésére, a városlakók, valamint a turisták figyelmének felkeltésére, 
és az elmúlt idõszakban történt fejlesztések és változások népszerûsítése
érdekében. A kiíró a pályázóktól olyan kötetlen mûfajú mûveket vár, melyek
közösségi interakcióra épülnek. A mûveknek reflektálniuk kell Szentendre
megújulására, hangsúlyosan kiemelve a város azon üzenetét, hogy
„Megvalósítjuk közös terveinket!”
A mûvek kiállításának/megvalósításának ideje: 
2011. október 21. december 31. 
Mûfaji vagy technikai megkötés nincs. A public art mû lehet: installáció, 
szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, multimedia. A projekt
megvalósítására kijelölt, és így a pályázat során használható területek: 
a Fõ tér, a Lázár cár tér és a Dumtsa Jenõ utca.
Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a mûveket nem õrzik, 
a közönséggel való találkozás, ill. az idõjárás viszontagságainak hatásaival 
a tervezés során számolniuk kell. 
A pályázat során kiosztható összeg 2.400.000 Ft, amely összeg az
áfá-t már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: minimum 5 db.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mû megvalósításához,
mûködéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés,
bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzõi díj, stb.).

A pályázóknak a pályamûvet október 14. 10:00 óráig beérkezõen
kell benyújtani a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-hez (2000
Szentendre, Bercsényi utca 4.) „Public Art” megjelöléssel. A határidõ után
érkezett pályázatok nem kerülnek a zsûri elé.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen
munkaidõben, az alábbi elérhetõségeken biztosítunk. Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft., email: tdmszentendre@gmail.com. Tel. 06-20-936-5052.
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Képmutató
Furcsa, misztikus világ költözött be az Erdész Galéria falai közé Für
Emil festõmûvész képeivel. A Képmutató címû tárlat különös fõszerep-
lõi, bohócok és haszid zsidók töltik meg a grotesz humorral megfestett
képeket, szinte szétfeszítve annak kereteit. Ezek a mindennapok
világában is szimbolikus léttel bíró figurák apró virágok között táncol-
nak – hagyományos haszid öltözetben, vésztjósló fekete madarak
között, ördög húzza a talpalávalót, vagy Vespán motoroznak, eveznek.
Bármilyen élethelyzetben is látjuk õket, furcsának, oda nem illõnek
tûnnek. Ezek a bizarr lények a festõ által látott valóságnak a szereplõi.
Akik mögé maga az alkotó rejtõzik el. Für Emil azonosul szereplõivel:
a bohóc és a haszid zsidó alakjaiban tart görbe tükröt a nézõ szeme elé.
A tárlat címe is rendkívül kifejezõ. Hiszen – mint ahogy a tárlatot meg-
nyitó Wagner Viktória mûvészettörténész is mondta – a mûvészet
maga a képmutatás. 
Ezek a vidámnak tûnõ, de mégis szorongató érzést árasztó képek
egyéni szimbólumrendszerrel bírnak. Kabbalisztikus misztikummal
teli, többféle értelmezési lehetõséget elénk táró festészet Für Emilé.
A kiállítás október 16-ig látogatható, hétfõ kivételével minden nap 10
és 18 óra között a Bercsényi utca 4. szám alatt.

RAPPAI ZSUZSA

Táncparkett ördöge

A Festõangyal az elsõ
Egyházmegyei kortárs mûvészeti gyûjteményt alapítottak
Székesfehérváron, melynek alapító darabja Aknay János
Kossuth- és Munkácsy-díjas festõmûvész Festõangyal címû
mûve.

Szeptember 17-én a székesfe-
hérvári Szent István Mûvelõdési
Házban az 5. Szakrális Mûvé-
szetek Hete keretében jelentette be
Spányi Antal megyés püspök,
hogy a Székesfehérvári Egyház-
megye kortárs mûvészeti gyûjte-
ményt alapít. Beszédében utalt
arra, hogy mindig is kitüntetett
szerep jutott a megváltás üzene-
tének közvetítésében a mûvészek-
nek, akik a láthatatlant tették
láthatóvá, és a korábbi idõ-
szakokban több olyan püspök is
volt, akinek mûvészpártoló tevé-
kenysége ma is példaértékû. A

püspök ezek után
méltatta Aknay János
mûvészetét, akinek
konstruktivista al-
kotásait is lírai hang-
vétel szövi át, és
mûvein egyre na-
gyobb hangsúlyt kap
a transzcendencia és
a szakralitás. 

A gyûjtemény létrehozásának bejelentését követõen a mûvelõdési ház
(Liszt Ferenc u. 1.) Szent Korona Galériájában Aknay János legfrissebb
mûveibõl nyílt kiállítás, mely megtekinthetõ október 18-ig, keddtõl
szombatig.                           (FORRÁS: B. KISS LÁSZLÓ, FEJÉR MEGYEI HÍRLAP)

Október 14-tõl november 27-ig a Szentendrei Képtárban:

Nem múlt el nyomtalanul...
HONFOGLALÁS KORI LELETEK PEST MEGYÉBÕL

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatár-
sai Rácz Tibor Ákos és Füredi Ágnes vezetésével hon-
foglalás kori sírokat tártak fel Pest megye délkeleti
részén. Az eddig ismeretlen lelõhelyen a civil bejelen-
tõk kezdeményezésének és támogatásának köszön-
hetõen három sírt tártak fel. 
A legkiemelkedõbb leletanyag a harmadik sírból
került elõ: az eltemetett férfi elõkelõ rangjára aranyozott ezüst veretes
díszöve és tarsolyának fedõlemeze utalt. 
A hiteles körülmények között, szakemberek által feltárt tarsolylemez
országosan is kiemelkedõ jelentõségû leletnek tekinthetõ. A Kárpát-
medence területén mindezidáig alig két tucat hasonló tárgy ismert,
ezeknek töredéke származik megfelelõen dokumentált ásatásból.
A Szentendrei Képtárban október 14-én, pénteken 17.00 órakor nyíló
kiállításunkon a 10. századi leletanyagról szeretnénk átfogó képet
adni, idõben nagyjából az államalapítás koráig bezárólag. A
„klasszikus” honfoglalás kori tárgyak, ékszerek mellett megjelennek az
egyszerûbb, szegényesebbnek mondható temetõk leletei is, valamint a
korszakhoz köthetõ településásatások anyagából is ízelítõt nyújtunk.
Legfontosabb, és leginkább érdeklõdés övezte leletünk, az új tarsolyle-
mez mellett egy-két más, elõkerülési helyével (kiskunfélegyházi) vagy
mûvészi kivitelezésével (az egyik karosi) jól kapcsolódó tarsolylemezt
is bemutatunk.

Hagyj nyomot a világban, fejezd ki magad rajzzal!
NAGY RAJZOLÁS SZENTENDRÉN, a Magyar Festészet Napja alkalmából.

A Nagy Rajzolás (The Big Draw) 2000-ben indult el hódító útjára, elõször
Angliában, majd az évek során világszerte több száz intézmény csatlako-
zott évente az októberi, egy teljes hónapig tartó rendezvénysorozathoz.
Mára már iskolák, múzeumok, könyvtárak, galériák, mûvészi közösségek,
helyi önkormányzatok, kastélyok vesznek részt egy – egy Nagy Rajzolás
programban.

Ehhez csatlakozik idén elõször a szentendrei Ferenczy Múzeum. A nagyméretû papír-és
fólia-frízeken közös mûveket lehet létrehozni, illetve paravánokon lehet elhelyezni a
kisebb méretû egyéni rajzokat. A közös rajzolásra szeretettel várjuk a szentendrei
mûvészeket is! Az elkészült mûvek legjobbjait nevezzük a nemzetközi versenyre!
A Nagy Rajzolás két tematika köré szervezõdik: a város képzõmûvészeti hagyományai –
örökítsd meg a megújult Fõ teret, a szentendrei festészet egyik „õstémáját”;
Idõpont: október 16-án, szombaton 14:00–18:00 óráig. Elérhetõség: www.pmmi.hu 
E-mail: kozmuvelodes@pmmi.hu, +36 26 310 244 /112-es mellék

Október 6-tól a Népmûvészetek Házában 
KISASSZONYTÓL VÍZKERESZTIG. Õszi – téli néphagyományok Pest megyében
A kiállítás nagyobb része vidékünk népszokásait jeleníti meg: az õszi terményáldást, a
Márton napi lampionos felvonulást a Luca-alakoskodást a szálláskeresés népi
ájtatosságát, a karácsonyt köszöntõ/adománykérõ szokásformákat valamint a betlehe-
mezés minden nemzetiségünknél megtalálható változatait.

Spányi Antal megyés püspök és Aknay János festõmûvész
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Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Október 7. péntek 18 óra
FILMVETÍTÉS Virág Gedeon Nádor
huszár fõhadnagyról
BESZÉLGETÉS Szépe Ferenccel, a
Kiskun Huszár és Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület alapítójával

Szentendrei Kolping
Család Egyesület
Kolping Ház

Október 15. szombat 16 óra
Professzor Dr. Iván László pszichiáter,
az Idõsek Akadémiája alapítója és
vezetõje: 
„A SPIRITUALITÁS EREJE AZ
EMBERI KÖZÖSSÉGEKBEN”.

PMK színházterme
Pátriárka u. 7.

Október 21. péntek 10 óra
MICIMACKÓ
Zenés mesejáték
Elõadja: Bánfalvy Stúdió
A hazánkban is méltán népszerû
Milne-mese feldolgozásával a színház
egyre több hívet szerez eme 
örökbecsû történetnek, kicsik és
nagyok körében egyaránt.
Belépõjegy: 700 Ft, jegyrendelés:
26/312-657

Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 6.

Október 22. szombat, 10 óra
OKTÓBERI JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes

ELÕADÁSOK GYEREKEKNEK

VI VAN VII

Jávor Piroska festõmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás október 5-én, a P’Art Moziban
(Dunakorzó 18.). A kiállítás október 26-ig
tekinthetõ meg.
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

október 7. péntek
17.00 VERDÁK 2. (106’) kn.
18.50 AZ ÖRDÖG VÁROSA (82’)

kh.:16 év
20.30 HARRY BROWN (98’)  krimi

Michael Caine-nel

október 8. szombat
16.00 VERDÁK 2. (106’) kn.
18.00 CSODÁLATOS JÚLIA (104’) kh.:

16 év
19.45 FRÁSZKARIKA (120’) kh.: 16 év

fõszereplõ: Collin Farrell és Anton
Yelchin

október 9. vasárnap
16.00 VERDÁK 2. (106’) kn.
18.00 FRÁSZKARIKA (120’) kh.:16 év

fõszereplõ: Collin Farrell és Anton
Yelchin

20.00 AZ ÖRDÖG VÁROSA (82’)
kh.:16 év

október 10. hétfõ
18.30 SÁMÁNÖSVÉNYEN (127’) - A

MAGYAR LÉLEK ARCAI SOROZAT
20.45 FRÁSZKARIKA (120’) kh.: 16 év

fõszereplõ: Collin Farrell és Anton
Yelchin

október 11. kedd
17.00 ÁLLATI SZERELMEK (85’) kn.
18.30 ÁTLAGEMBEREK (124’) -

LÉLEKMOZI SOROZAT
20.45 FRÁSZKARIKA (120’) kh.: 16 év

fõszereplõ: Collin Farrell és Anton
Yelchin

október 12. szerda
18.00 HARRY BROWN (98’) BA. krimi

Michael Caine-nel
19.45 NADER ÉS SIMIN - EGY

ELVÁLÁS TÖRTÉNETE (123’) kh.:
16 év

október 13. csütörtök
17.00 HARRY BROWN (98’) BA krimi

Michael Caine-nel
18.45 MESTERPORTRÉK SOROZAT:

Pirk Ambrus
20.00 NÉMA CSÖND (119’) kh.: 16 év -

két lány története 

október 14. péntek
17.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn.
18.45 SZÜLETETT FELESÉG (103’)

kh.12 év - Catherine Denevue és
Gérard Depardieu

20.30 A MAJMOK BOLYGÓJA:
LÁZADÁS (106’) kh.: 12 év

október 15. szombat
15.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn.
17.00 MAROKKÓ (99’) kh.: 12 év -

MOZIZZ OKOSAN!
18.45 A MAJMOK BOLYGÓJA:

LÁZADÁS (106’) kh.: 12 év
20.35 SZÜLETETT FELESÉG (103’) kh.:

12 év - Catherine Denevue és
Gérard Depardieu

október 16. vasárnap
16.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn
17.45 WINTER’S BONE - A

HALLGATÁS TÖRVÉNYE (100’)
kh.:16 év

19.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’) kh.:
12 év Catherine Denevue és Gérard
Depardieu

október 17. hétfõ
18.30 MAJMOK BOLYGÓJA:

LÁZADÁS (106’) kh.:12 év
20.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’)

kh.:12 év Catherine Denevue és
Gérard Depardieu

október 18. kedd
17.00 ÁLLATI SZERELMEK (85’) kn.
18.30 CSILLAGPOROS EMLÉKEK

(85’) kh.: 12 év - WOODY ALLEN
SOROZAT

20.00 MAJMOK BOLYGÓJA:
LÁZADÁS (106’) kh.: 12 év

október 19. szerda
16.30 BABUSGATÓ - Lázár Enikõvel és

Farkas Verával
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK - A csil-

lagszemû juhász (70’) kn.
18.30 WINTER’S BONE - A

HALLGATÁS TÖRVÉNYE (100’) kh.:
16 év

20.15 NÉMA CSÖND (119’) kh.: 16 év -
két lány története 

október 20. csütörtök
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:

12 év
18.30 BIZALOM (101’) kh.:12 év -

SZABÓ ISVÁN SOROZAT
20.15 SZÜLETETT FELESÉG (103’) kh.:

12 év Catherine Denevue és Gérard
Depardieu

október 21. péntek
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.15 MAROKKÓ (99’) kh.: 12 év
20.00 HÓDKÓROS (91’) kh.: 16 év Mel

Gibson és Jodie Foster

október 22. szombat
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.15 HÓDKÓROS (91’) kh.: 16év Mel

Gibson és Jodie Foster
20.00 SZÜLETETT FELESÉG (103’) kh.:

12 év Catherine Denevue és Gérard
Depardieu

október 23. vasárnap
15.30 MICIMACKÓ (69’) kn
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:

12 év
18.30 TALÁN EGY MÁSIK ÉLETBEN

(90’) kh.12 év
20.00 BIZALOM (101’) kh.: 12 év

október 24. hétfõ
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:12

év
18.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’)

kh.:12 év Catherine Denevue és
Gérard Depardieu

20.15 HÓDKÓROS (91’) kh.: 16 év Mel
Gibson és Jodie Foster

október 25. kedd
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:12

év
18.30 TALÁN EGY MÁSIK ÉLETBEN

(90’) kh.:12 év
20.00 WINTER’S BONE - A

HALLGATÁS TÖRVÉNYE (100’) kh.:

MOZIMÛSOR



ADÁSVÉTEL

Aranyat, zálogjegyet, ezüstöt
vásárolok a napi legjobb árfolya-
mon. Tel. 06-20-255-3264.

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

ÁLLÁS

A Szentendrei Református
Gimnázium

matematika-, illetve angol
szakos hívõ, egyetemi

végzettségû tanárt keres.
Jelentkezés önéletrajzzal

emailben:
fjanos@gmail.com.

Szentendrei vendéglõ
kézilányt keres. Tel. 06-30-
992-2966.

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

Nagyvállalat szentendrei
telephelyére munkatársat
keres hõközpont-kezelõi
munkakörbe, épületgépészeti
vagy kazánfûtõi
végzettséggel. Tel. 06-30-
330-5254, 06-30-455-0495.

ÁLLÁST KERES

55 éves, referenciával rendelkezõ
nõ takarítást vállal. Tel. 06-20-
914-2713.

Középkorú hölgy több éves
gyakorlattal konyhai kisegítõ
állást keres szentendrei étterem-
ben. Tel. 06-70-632-5556.

EGÉSZSÉG

Biorezonanciás állapot-
felmérés a stresszfaktorok
felmérése, harmonizálása, az
ásványi anyagok és vitamin-
háztartás feltérképezése.
Szentendre, Paprikabíró u 2
szám alatt. Tel. 06-30-565-
3262.

ELTARTÁS

37 éves, képzett ápolónõ
asszisztensi iskolával idõs
hölggyel vagy úrral ápolási,
illetve eltartási szerzõdést kötne
Szentendrén és környékén. Tel.
06-20-667-3479.

KIADÓ LAKÁS

1,5 szobás (41 nm-es) lakás
kiadó a Hamvas Béla utcában.
Tel. 06-20-591-6906.

Gázfûtéses kis lakás kiadó
Leányfalun 2-3 személy részére,

a lakbér kerti munkával is
kiegyenlíthetõ. Tel. 06-30-493-
3097.

Szentendrén, a Hév-végállomás-
nál 30 nm-es garzonlakás egyedi
mérõkkel kiadó 45 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-444-
5820.

Szentendrén, a Szamárhegyen 50
nm-es ház kis kerttel kiadó. Tel.
06-20-433-3523.

A Bükkös-patak partján,
belvároshoz közel 45 nm-es, 1
szobás, kertes családi ház kiadó
55 ezer Ft/hó + rezsiért. Tel. 06-
30-378-7332.

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel.
(26) 300-948.

Szentendre Duna-korzón
igényesen felújított, bútoro-
zott, 50 nm-es lakás kiadó,
garázzsal vagy anélkül. Ár: 70
ezer Ft. Tel. 06-30-218-6193.

Kellemes hangulatú, 35 nm-es,
1,5 szobás, félig berendezett,
amerikai konyhás Hamvas Béla
utcai lakás kiadó. Tel. 06-70-632-
0728.

Kiadó Szentendrén, családi
házban 1 szoba- fürdõszoba
(konyha nincs), 1 fõ részére.
Kaució nincs. Ár: 45 ezer Ft rez-
sivel. Tel. 06-30-540-3516.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Családi okok miatt sürgõsen
eladó a Pap-szigettel szemben
53,5 nm-es, 2 szobás, I. emeleti
lakás fix áron, 11,3 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-582-6543.

Sürgõsen eladó a Vasvári
utcában II. emeleti, felújított, 60
nm-es, erkélyes lakás 15,5 millió
Ft-os irányáron. Tel. 06-30-620-
9787.

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.

Eladó a Bükkös-patak közelében
1400 nm-es telek régi lakóházzal
39,9 millió Ft-ért .Tel. 06-30-620-
9787.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben, 65 nm-es
teraszos szép kis ház olcsón,
24 millió Ft-ért eladó. Megéri!
Tel 06-30-299-0376.

Szentendre, Rózsakertben azon-
nali beköltözéssel 53 nm-es lakás
eladó! Tel. (06-1) 205-5057.

Szentendrén, Boldogtanyán 200
nöl-es saroktelken szerkezetkész
családi ház eladó 20,9 millió Ft-
ért. Tel. 06-30-560-3567.

Eladó vagy kiadó garázs
Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen, a Károly utcában.
Tel. 06-30-369-0676.

Széchenyi téren lakás tulajdonos-
tól sürgõsen eladó. Tel. 06-20-
918-1825.

Eladó 34 nm-es lakás
Szentendrén. Ár: 6,3 millió Ft.
Tel. 06-20-255-3264.

Pismányban 63 nm-es, új ház
eladó, szentendrei cserelakás is
érdekel. Tel. (26) 316-786.

Károly utca 16.-ban IV. emeleti,
panorámás 55 nm-es lakás eladó.
Tel. 06-70-579-9670.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû
és 60 nm-es tetõtérrel, villa-
jellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 06-
30-299-0376.

Elcserélném budapesti önkor-
mányzati lakásomat szentendrei
önkormányzati vagy kisebb saját
tulajdon lakásra. Tel. 06-30-489-
9007.

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.

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.

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

Angol-gyerekeknek! Gitárszóval,
dalokkal, versekkel, mesékkel,
szituációs gyakorlatokkal. Tel.
06-70-527-3879, cserip12@hot-
mail.com. 

Tapasztalt, megbízható gyógy-
masszõr házhoz megy! Tel. 06-
20-591-6906.

Amerikai angolt anyanyelvi szin-
ten beszélõ tanár nyelvoktatást
vállal gyerekeknek. Tel. 06-20-
362-3626.

Angol! Felkészítés nyelvvizsgára,
érettségire. Folyamatos nyelvi
szintmérés. Tel. 06-20-483-5326.

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 otthonában.
Nyelvvizsgára való felkészítés
(TELC, EURO, ECL, CAM-
BRIDGE stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában diplomá-
zott tapasztalt, dinamikus, de
türelmes tanárral. Do not hes-
itate! Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

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

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

Németoktatás. Friss diplomás,
német szakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.

SZOLGÁLTATÁS

Vállalkozások teljes körû
ügyviteli, számviteli, adózási fela-
datainak ellátását vállaljuk. Árgus
Könyvelõiroda Szentendre. Tel.
(26) 500-811.

Egyedi bútorkészítés (konyha,
szoba, gardrób), restaurálás
(bútorok, ablakok, ajtók, falép-
csõk felújítása). Tel. 06-30-281-
8479.

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

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

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

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

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

Asztalosmunkák, beépített
szekrények, ház körüli munkák,
javítások gyorsan és meg-
bízhatóan. Tel. 06-70-333-6525,
(26) 341-208.

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Szentlászlói úton 64 nm-es
szuterén raktárnak kiadó. Tel. 06-
30-603-3440.

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

Berendezett fodrászüzlet
Szentendrén kiadó. Tel. 06-20-
536-0094, 06-20-385-4557.

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

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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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! 

Kosárlabda
NB II-BEN AZ SZKSE

A Szentendrei Kosárlabda SE
számára nagy fordulatot hozott a
2011-12-es szezon: felnõtt csapa-
tunk az új versenyévadot az NB II.
csoportban folytatja.

Még számunkra is új az élmény,
hogy mostantól minden megvál-
tozik, hogy mostantól más a tét. A
felnõtt csapat megerõsödésével
teljes lette a paletta. Az eddig
elsõsorban gyerekek számára
szervezõdött egyesület felnõtté
vált. Amikor néhány évvel ezelõtt
megalakultunk, elsõsorban a ko-
sárlabda sport iránt rajongó, ér-
deklõdõ gyerekek igényeinek ki-
elégítése volt a szempont. Idõvel
kiderült, hogy – a profi szakmai
vezetés eredményeként – nem
csak szabadidõ sportot csinálunk,
hanem részesei lettünk a hazai
versenysportnak is. Soha nem
tûztünk ki célt, de talán éppen

ezért sorra jöttek a jobbnál jobb
eredmények. Gyerekeink minden
korosztályban a bajnokságok
élmezõnyében végeztek. Sõt,
bajnoki címeket szereztek. 
A fejlõdést nem lehet megállítani,
a kezdeteknél tizenéves gyereke-
ink felnõtt korba léptek, szük-
ségessé vált a felnõtt csapat létre-
hozása, megerõsítése. Úgy tûnik,
sikerült kerek egészet alkotni. Ma
már a 8-10 éves kezdõ kenguruk-

tól az NB II-es felnõtt csapatig tel-
jes a paletta. Büszkék vagyunk a
gyerekekre – játékosokra –, a fá-
radhatatlan edzõinkre és a támo-
gató szülõkre. Ezen három ténye-
zõ jól összehangolt munkája
hozta meg az eddigi eredmé-
nyeket. 
A tényezõk közül ki kell emelnem
az edzõi munkát, azt a koncep-
ciót, amit Boris Majkovic hozott
az egyesületbe. Boris a délszláv –

elsõsorban taktikai – kosárlabda
stílus képviselõje, hosszú éveken
át a hazai kosárlabda sport élvo-
nalbeli játékosa volt. Az õ szak-
mai vezetése nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy itt tartunk. Az elmúlt
szezon végén csatlakozott hoz-
zánk Szép Márton, a legkisebbek
új edzõje, aki korábban országos
szintû eredményeket ért el az
utánpótlás korosztályban. Tudá-
sát és tapasztalatát igazolja az
NB I-ben, játékosként eltöltött
idõszak.
Így felvértezve nézünk az új sze-
zon elé és reméljük, hogy minél
többen szurkolnak majd nekünk,
a játékosoknak az egyesületnek
és Szentendrének. Végül, szeret-
ném megköszönni Leányfalunak,
hogy az NB II-es mérkõzé-
seinknek otthont ad. Várunk min-
den lelkes szurkolót a meccseink-
re. Hajrá SzKSE, hajrá Szent-
endre!

WWW.KOSAR-SULI.HU
KISS PÉTER

SzKSE

Baseball
SIKERT SIKERRE HALMOZVA

NB I. baseball bajnoka lett csapatunk, miután harmadik meccsén is
legyõzte döntõbeli ellenfelét.
NB II. bajnoka lett a SZS II. csapatunk is miután két mérkõzésen
legyõzte ellenfelét. 
Ennyi elsõ helyet magyar baseball klub egyszerre még nem szerzett,
miután a softball csapatunk is bajnok lett két hete, illetve a magyar
kupát is mi szereztük meg az augusztus végi kupadöntõn.

Hátra van még a softball kupa döntõ október 9-én Szentendrén.
Szeretettel várjuk a szurkolókat az izbégi focipályán vasárnap.

Az NB II-es bajnokcsapat
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OVISOKNAK 
Táncelõkészítõ 4 éves kortól, kedd-csütörtök 17.00-17.45

HHEELLYYSSZZÍÍNN::  FFOORRMMAA  SSTTÚÚDDIIÓÓ

GYEREKEKNEK
KISISKOLÁS CSOPORT: 6-8 éves korig, hétfõ-szerda 16.00-17.00 
GYEREKCSOPORT: 9-13 éves korig, hétfõ-szerda 17.00-18.00

HHEELLYYSSZZÍÍNN::  BBAARRCCSSAAYY  JJ..  ÁÁLLTT..  IISSKKOOLLAA  SSZZÍÍNNHHÁÁZZTTEERRMMEE      

DANCE-KONDI
KONDICIONÁLÓ BALETT, GIMNASZTIKA ÉS TÁNC KÍMÉLETESEN

18-50 éves korig, hétfõ-szerda 19.00-20.20
HHEELLYYSSZZÍÍNN::  BBAARRCCSSAAYY  JJ..  ÁÁLLTT..  IISSKK..  SSZZÍÍNNHHÁÁZZTTEERRMMEE

ÉRDEKLÕDÉS A 0066--3300//339999--4444--6655 TELEFONSZÁMON 
Pintér Andreánál, a sportegyesület vezetõjénél
www.body-holly primatorna és dance club.hutá
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BALETT – JAZZTÁNC      

újdonság!újdonság!

Csellengés helyett sportolni
A MÉSE a hátrányos helyzetû 12-25 év közötti fiatalokat
igyekszik megszólítani és éjszakai sportklubokba csábítani a
csellengés helyett. Az egyesület elhivatott tagjai a szociális
sport szervezésével tesznek a drogprevencióért – elfoglaltsá-
got, társaságot, ételt és italt kínálva.

Jakab Péter, a MÉSE vezetõje: A Magyarországi Éjsza-
kai Sport egyesületen belül jelenleg 35 klubról beszél-
hetünk, de ezen kívül több határon túli csapatunk is
van. 2010 januárjától két pályázaton – Norvég és
TÁMOP – is nyertünk, ami nagyon komoly fejlõdést
hozott a szervezetünk életébe. A TÁMOP pályázatból
hat mûködõ klubot tudtunk támogatni, köztük a

szentendreit is, illetve további hat új klubbot létesítettünk. A Norvég
Civil Alap által a MÉSE utánfutóhoz jutott, amivel országos „road-
show” keretében tíz helyszínre vittük el és mutattuk be programunkat. 
Az elkövetkezendõ idõszak – úgy gondolom – minden sportegyesület
számára nagyon nehéz lesz. A mindenkori Sportminisztérium vállalta
fel tevékenységünk segítségét, immáron 15 éve. Eddig minden évben,
májusban kaptuk meg a támogatást, de idén még nem bírálták el a
pályázatokat, tehát most sajnos az összes szervezet csak saját magára
számíthat. 

Mindenkit továbbra is szeretettel várunk péntekenként, este 8-tól a
Barcsay Jenõ Általános Iskolában, ahol lehet kosarazni, csocsózni és
pingpongozni is.

POLNAI GÁBOR

Foci és kézilabda
09. 25. Leányfalu - Nagykovácsi
megye II. o. bajnoki: 0-2 (0-1)
A hazai csapat a korán bekapott
gól után a mérkõzés további
részében az egyenlítésért küzdött.
A görcsös akarás kihagyott hely-
zetek sorát hozta. A vendégek
kontrái állandó gólveszélyt jelen-
tettek, és a második félidõ vége
elõtt gólt is hoztak. Ezzel a
mérkõzés eldõlt! A játékvezetõ –
sajnos – engedte a lendületes
ütközéseket. Nem kellett volna,

mert ez a kemény talajon sérü-
lésekhez vezetett.

09. 25. 18 óra:  Szentendre, Móricz
csarnok Szentendre KC - FTC
NB/I.B. férfi kézilabda mérkõzés:
38-27 (21-15) Legjobb hazai
dobók: Soproni B. (8 gól) és
Werner R. (7 gól). A Fradi csak 13-
11-nél és 15-12-nél reményked-
hetett az egyenlítésben. Kapusaink
sok bravúrt mutattak be, ezek ked-
vét szegték az ellenfél támadóinak.

G. P.

ORGOVÁNYI ANIKÓ:

Futás
Elhatározás kell,
termékenyítõ akarat,
és nekirugaszkodás
a bizonyosság felhõi alatt.
Egyszerû minden: 
bal után jobb,
egyik a másik után, 
lüktetõ ritmus –
dobolás a monotónián.

Kövek, bokrok, házak,
bámész emberek,
elsuhannak mind,
mint kósza képzelet.
Magam mögött hagyom
örömöm, bánatom,
tövises megbántódásom,
beteljesületlen álmom,
göcsörtös lelkifurdalásom.

Egy-két, egy-két,
lépések ütemes ritmusa,
édesanyám tanított így
féltõn
a járás fortélyaira,
s ha a próbálkozásból 
olykor botladozás lett,
édesapám vigasztaló 

magasságokba emelt,
ahogy nyakába vett.

Lépni, csak lépni,
rakni a lábad,
nem gondolni bele
mi jöhet még, 
s mi van utánad,
ringani szépen 
mint anyaméhben,
a gravitáció bölcsõjében.

Rakni a lábad,
nem nézni hátra,
futnak elõtted,
jönnek utánad,
az elsõk túl vannak 
már a vágtán,
mások talán feladták
már,
nagy a jövés-menés
az élet zsúfolt futósza-
lagán.

Képek villannak, 
mint a mozivásznon:
üde összevisszaságban
tegnapi kép,
és gyermekkori emlék,
virágzó élet,
s elhajított szemét,
vigyázni kell, 

az ember mibe lép,
cipeli szótlan elõdei
sorsát,
utódai bölcs megváltását.

A rabszolgahajcsár akarat
kíméletlenül ûz, hajt,
magam mögött hagyok
örömöt és bajt,
történelmi viharokat,
ármánykodást, véres
csatákat,
álarcok mögött vicsorgó
pofákat,
már semmi se számít,
közel a cél,
ki kell még bírni,
lépni, csak lépni.

Utolsó vágta
– végre a célban!
csillagszikrák gyúlnak 
elpárolgott szavaimban,
letörlöm izzadt bánatom,
magányom otthagyom 
egy kopott padon…

…egy torzonborz alak
egykedvûen szalonnázgat 
a túloldalon.


