VÁROS

KEDVES
PÁLYAVÁLASZTÓ
FIATAL!
A Sulibörze
és a Kistérségi Iroda
pályaválasztási
tanácsadójaként
– korlátozott számban –
egyéni tanácsadási
lehetõséget kínálok
középiskolás tanulók
részére.
Ha elakadtál
a pályaválasztásodban,
döntéshez segítelek
önismereti és pályaismereti
információszerzés útján.
Elérhetõ vagyok telefonon:
20/404 25 64
és e-mailen:
bakk.zalan@gmail.com.
A jelentkezés sorrendjében
telnek be a helyek.

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
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com

Pályázati felhívás
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 2000 Szentendre,
Kanonok utca 1. szám alatti Rendelõintézet területén található alábbi helyiségeit:
A Rendelõintézeti büfé üzemeltetése (bérlete): 24 nm helyiség;
a Rendelõintézeti Optika üzemeltetése (bérlete): 17 nm helyiség
A pályázattal kapcsolatban további információ a (26) 501-440, vagy a 06-20-9-372-338 telefonszámokon
kérhetõ. Az érdeklõdõk részére a helyszín megtekintésére lehetõséget adunk (érdeklõdni a rendelõintézet
titkárságán lehet). A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció dr. Kirchhof Attila aljegyzõtõl igényelhetõ a kirchhof@ph.szentendre.hu e-mail címen.
Az ajánlatokat november 9. napján 9 óráig kell benyújtani a rendelõintézet titkárságára. A
helyiségek bérbeadás útján történõ hasznosításáról a rendelõintézet vezetõje dönt. A döntéshozó fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek a pályázókat terhelik.

„A” típusú pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzata a Nemzeti
Erõforrás Minisztériummal együttmûködve kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév
második és a 2012/2013. tanév elsõ félévére
vonatkozóan.
A pályázatra azok a Szentendre területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben, a képzési keretidõn belül folytatják
tanulmányaikat.
„B” típusú pályázati felhívás
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak
részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatot pályázati ûrlapon kell benyújtani
legkésõbb november 14. (hétfõ) napjáig
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának. A pályázati ûrlap átvehetõ és a pályázati felhívás részletes feltételeirõl felvilágosítás
kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és
Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál (tel.: 26-503319), illetve letölthetõ a www.szentendre.hu oldalról
a Városfejlesztés / Pályázatok / Pályázatok
menüpontból.
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címzetes fõjegyzõ
A Szentendrei Waldorf Alapítvány
közhasznú egyszerûsített éves
beszámolójának módosított mérlege
a 2010. évre

A
B
C
D
F
G

(adatok ezer forintban)
Befektetett eszközök
214
Forgóeszközök 1,276
Aktív idõbeli elhatárolások 0
Eszközök (aktív összesen) 1,49
Saját tõke
1,173
Kötelezettségek
317
Passzív idõbeli elhatárolások 0
Források(passzívák) összesen 1,49
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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

Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

SOS

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

Szentendrei Kistérségi Környezettudatos
Iparosok„Almacsutka kupája” 2011
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület a térség vállalkozóinak környezettudatos szemléletformálása
céljából, és a környezettudatosan mûködõ vállalkozások elismerése céljából pályázatot ír ki az
alábbi kategóriákban.
2011 év legkörnyezettudatosabb iparos mûhelye a
Szentendrei Kistérségben
2011 év legkörnyezettudatosabb kereskedelmi
üzlete a Szentendrei Kistérségben
2011 év legkörnyezettudatosabb vendéglátóipari
egysége a Szentendrei Kistérségben
2011 év legkörnyezettudatosabb irodája a
Szentendrei Kistérségben
2011 év legkörnyezettudatosabb közintézménye a
Szentendrei Kistérségben
Érdemes pályázni, hiszen a részvételen keresztül
remek bemutatkozási- és reklámlehetõséget kapnak
a vállalkozók! A pályázók környezettudatos
tevékenységét, vállalkozásaik szolgáltatásait, termékeit a kiállításon, és a sajtón keresztül
ismertetjük meg a helyi lakossággal. A kiállításról,
díjátadásról a helyi és országos sajtó is tudósít!
Mitõl környezettudatos egy vállalkozás, intézmény
mûködése? Pl. újrapapírt használ a nyomtatásnál,
elektronikusan dokumentál, nem csak nejlon hanem
papír és vászon szatyrot is árusít, szelektíven gyûjti
a szemetet, energiát takarít meg,amit lehet újrahasznosít…
A pályamûvekbõl kiállítást rendezünk be
Ipartestületünk CÉH Galéria termében. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitójára
november 14-én kerül majd sor.
A pályázat beadási határideje november 1.
A pályázatot postai és elektronikus úton is be lehet
nyújtani a Szentendrei Kistérségi Ipartestület,
2000 Szentendre, Bercsényi u 3. vagy a
szteiptes@freemail.hu címekre.
A program megvalósulását Szentendre Város
Önkormányzata a Környezetvédelmi alapból támogatja.
A Szentendrei Waldorf Alapítvány
egyszerûsített éves eredmény kimutatása
a 2010. évre

A
B
C
D
F
G
J

(adatok ezer forintban)
Összes közhasznú tevékenység bevétele10,156
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
Összes bevétel
10156
Közhasznú tevékenység költségei
10728
Összes ráfordítás
10728
Adózás elõtti eredmény
0
Tárgyévi közhasznú eredmény
-572

Hostyánszky Barbara elnök

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
hétköznapi ügyelet: este 7
órától reggel 1 8-ig.
Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.,
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.,
505-779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., 310-828
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (Hévnél), Dózsa
Gy. út 1., 500-248
Szombat-vasárnapi
ügyelet: az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig nyitva, ügyelet:
16 órától reggel 8-ig
október 22-23.: Szent Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró
u.1/A., 310-868
október 29-30.: Napvirág
Csepp Gyógyszertár, Attila u.
23., 319-354
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
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Az október 13-i testületi ülésrõl
Délután háromtól tartották a képviselõk a rendes testületi
üléseket a Városháza dísztermében: a mintegy 30 napirendi
pont tárgyalását este 10 után fejezték be. Az egyes témák
tárgyalása gyorsan, gördülékenyen folyt, két napirendi pont
tárgyalásánál volt csak hosszabb vita: az Egres utcai telkek
belterülete vonásánál, illetve az V8 uszoda koncessziós szerzõdésének elfogadásánál.

Sürgõsség indítvány
A testület módosította a szeptember 30-án elfogadott határozatát:
1,5 millió Ft-tal támogatja a
könyvtár mûködését ebben az
évben, de kivették azt a félreérthetõ, többi önmormányzatra
vonatkozó szövegrészt, mely
szerint az egyéb befizetések csökkentik az önkormányzat által
fizetett összeget.

V8 Uszoda
Az önkormányzat a mûködési
költségek csökkentése érdekében
szolgáltatási koncessziós eljárást
indított a V8 Uszoda és Szabadidõközpont szolgáltatásainak kiszervezésért. Az eljárásban két
ajánlat érkezett, majd a további
tárgyalásokat követõen a Tempero Zrt. tett végsõ ajánlatot. A koncessziós szerzõdés létrejötte után
az önkormányzat nem nyújt támogatást a mûködtetéshez, ami
évi 119 milliós megtakarítást
jelent a városnak.

A határozati javaslat tárgyalásánál Fülöp Zsolt és dr. Filó
András képviselõk jelezték, hogy
nem szavazzák meg az elõterjesztést, mert a cég által benyújtott üzleti tervet nem tartják
reálisnak, másrészt növekedne a
sávbérlet összege, ráadásul a cég
új vízlabda egyesületet hozna,
amivel különbözõ okok miatt, de
nem értettek egyet.
Dr. Török Balázs alpolgármester
elmondta, hogy a szerzõdés átgondolt, körültekintõ, rengeteg
biztosíték és garancia van benne.
Kun Csaba bizottsági elnökként
elmondta, hogy a városüzemeltetési bizottság támogatja a szerzõdést. Kérte, hogy a december
elsejei üzemeltetõváltást megelõzõen tájékoztassák a lakosságot, az iskolákat és az egyesületi
vezetõket az esetleges feszültségek elkerülése érdekében, és
meg kell indokolni az okokat és
az intézkedés szükségességét.
Zakar Ágnes szerint a mostani
ügyvezetõ, Bacsa Csaba a lehetõ
legtöbbet kihozta az intézmény-

Új törvény, új finanszírozási formák
Az IMF (International Monetary Fund) képviselõi jártak Szentendrén
azzal a céllal, hogy általában az önkormányzatokról, valamint konkrétan a szentendrei önkormányzat mûködésérõl, pénzügyi finanszírozási
módjairól, az EU-s pályázati lehetõségekrõl és azok megvalósulásáról
tájékozódjanak. A megbeszélésen szóba került az új önkormányzati
törvénytervezet is, amely új alapokra helyezi az önkormányzatok gazdasági mûködését.

bõl. A magasabb jegyáraknál pangott az uszoda, és arra volt kíváncsi, hogy a szentendrei gyerekek délutáni úszási lehetõsége
továbbra is megmarad-e.
Berényi Sándor a Tempero Kft.
képviseletében válaszában elmondta, hogy vidéken és a fõvárosban is üzemeltetnek uszodákat, nagy tapasztalattal rendelkeznek e téren. Nagy kihívásnak
tartja ezt a feladatot, és õ is
megerõsítette: ha bármit rosszul
csinálnak, életbe lép a bankgarancia, tehát a kockázat az övék.
Szót kapott Bacsa Csaba, a V8
ügyvezetõje, aki elmondta, hogy
számára sem reális az üzleti terv.
A mostani eredményekrõl elmondta, hogy folyamatosan csökkentik a veszteséget, és elképzelhetõ, hogy két-három év múlva
nullszaldós lehetne az uszoda.
Végül a koncessziós szerzõdést
három nem, egy tartózkodás
ellenében elfogadták a képviselõk.

Belterületbe vonás
Az önkormányzat 2002-ben öt
területet jelölt ki lakóövezeti belterületbe vonásra, de a város
2011-ben ezek közül hármat a
kézben tartott városfejlesztés
érdekében leállított. Az Egres
utcai fejlesztés kapta az I. ütemû
fejlesztés besorolást. A júniusi
testületi ülésen elfogadták az
önkormányzat és a kérelmezõ
tulajdonosi kör között létrejövõ
településrendezési szerzõdést,
amelyben az önkormányzat arra
vállal kötelezettséget, hogy a
lakóterületi szabályozási tervhez
szükséges eljárást lefolytatja.
A dr. Török Balázs által kidolgozott javaslat szerint az önkormányzat feltétele, hogy a tulajdonos közösség 100%-a kösse meg
a szerzõdést, illetve hogy a tulajdonosok vállalják a teljes közmûkiépítés költségeit az önkormányzati ingatlanra is, az önkormányzat pedig vállalja a Sztaravoda-patak feletti – Tegez utcai –
új közúti híd megépítését, amelynek költsége kb. 25 millió Ft.
Dr. Filó András szerint az önkormányzat olyan feltételeket szabott, amelyeknek nem lehet eleget
tenni, hiszen a telektulajdonosokkal történõ szerzõdéskötés legfeljebb 80%-ban sikerülhet.
A képviselõk végül elfogadták a
határozatot – érintettség miatt
nem szavazott Dicsõ Zoltán,
dr. Dietz Ferenc és dr. Filó András.

A polgármester
programja
Október 21. (péntek)
11.00 ‘56-osok emlékmûvénél
koszorúzás
12.30 BDO megbeszélés
Október 23. (vasárnap)
10.00 Állampolgársági eskütétel
17.00 Városi ünnepség az 1956-os forradalom tiszteletére
Október 24. (hétfõ)
14.00 Testületi anyagok egyeztetése
Október 25. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
14.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.30 Concerto témában megbeszélés
17.00 BM OKF fõigazgatójával
megbeszélés
Október 26. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
10.00 Szerb – Magyar Testvérvárosi
találkozó
Október 27. (csütörtök)
10.00 Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
13.30 Dunakanyari Csatornázási
Társulás sajtótájékoztatója
Pócsmegyeren
15.00 Rendkívüli képviselõ-testületi
ülés
18.30 PMK Jótékonysági Gála
19.00 Török Nagykövetség kiállítás
megnyitója a Szépmûvészeti
Múzeumban
Október 28. (péntek)
18.00 Asszonyi-kiállítás megnyitója az
Izbégi Általános Iskolában
November 2. (szerda)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 Atticus Zrt. képviselõivel
megbeszélés
17.30 Tûzoltó fotókiállítás megnyitója a
Polgármesteri Galérián
November 3. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
09.30 Városfejlesztési tervekrõl
egyeztetés
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Parkolási
tájékoztató
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 23/2007.
(IV.13.) Önk. rendelete szabályozza belvárosunk parkolási
rendjét. A Városi Szolgáltató Zrt.
a hulladékszámlákhoz csatolva
kiküldött egy parkolózónatérképet rövid tájékoztató
szöveggel. E szövegben a
parkolás díjfizetési idõtartama
hibásan lett megjelölve. A rendelet szerinti téli díjfizetési
idõszak helyesen:
November 1-jétõl március 14ig (hétfõ-vasárnap, ünnepnap)
9.00 - 18.00 óráig
Azok a szentendrei lakosok,
akik ide fizetik gépjármûvûk
után a teljesítményadót,
parkolómatricára jogosultak,
melyet az adóhatóság ad ki. A
matrica az I. és II. zónában
történõ ingyenes parkolás
lehetõségét biztosítja. A
matricán jól látható módon fel
van tüntetve, hogy „III. övezeten
kívüli parkolásra jogosít…”
Az idei év elsõ félévi matricák
érvényessége szeptember 30-án
lejárt. Kérjük, az új matricákat a
Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjától kérjék ki.
Felhívjuk továbbá a lakosság
figyelmét, hogy szeptember 15tõl a Jókai utca – Kert utca II.
zónából átsorolásra került a III.
zónába, ahol a szentendrei
matrica nem jogosít ingyenes
parkolásra.
A Parkolási Iroda
elérhetõségei:
Tel./ fax: (26) 300-407
E-mail: parkolas@vszzrt.hu

Advent Szentendrén
A Szentendrei Kulturális Kft. és a
Szentendrei TDM Kft. november 26. és
január 8-között szervezi meg a Szentendrei
Advent kirakodó vásárt és rendezvénysorozatot. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni az
eseménysorozatba, illetve részt kívánnak venni a
városunkban már hagyománnyá váló adventi
vásáron.
Akik szeretnék rendezvényüket a Kulturális Kft.
programfüzetében megjelentetni, kérjük, keressék
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munkatársunkat, Kiss Zsuzsát a (26) 312-657, 0630-286-5926 telefonszámokon vagy a
mmalom.sajto@dunakanyar.net e-mail címen,
legkésõbb november 4-ig.
A „Szentendrei Adventre” a nívós színvonalú
termékeket forgalmazó kereskedõk jelentkezését
várjuk városunkból és a környezõ településekrõl
egyaránt. A 8 nm-es esztétikus faházak
a belvárosban kerülnek felállításra.
Jelentkezéseiket a karijuhasz@gmail.com e-mail
címre várjuk.
További információ: (26) 312-657.
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Kulturális intézmények,
csoportok figyelmébe!
Városunk kulturális életének összehangolása, az
együttmûködés elõsegítése és erõsítése érdekében,
valamint a kommunikáció hatékonyságának fokozása
érdekében a Szentendrei Kulturális Kft. szeretné felvenni
a kapcsolatot minden városunkban mûködõ egyéni alkotóval, intézménnyel, csoporttal.
Nem számít, hogy a kulturális tevékenységet hivatásszerûen, vagy szabadidõs tevékenységként folytatja.
Kérjük, hogy jelentkezzen! Együtt könnyebb, mint egyedül!
Jelentkezés, illetve további információ:
Kiss Zsuzsa, (26) 312-657, 06-30-286-5926,
mmalom.sajto@dunakanyar.net
SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.

VÁROS
Elnökfeleségek Szentendrén

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

A visegrádi csúcs kapcsán látogatott Szentendrére Schmitt Pál köztársasági elnök felesége, Makray Katalin és vendégei, Livia Klausová, a
Cseh- és Anna Komorowska, a Lengyel Köztársaság elnökének felesége,
akiket dr. Dietz Ferenc polgármester fogadott irodájában.

1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
tiszteletére rendezett városi ünnepségekre
Október 21-én 11 órakor
a Városházán, az ’56-os Emlékmûnél
koszorút helyez el dr. Dietz Ferenc polgármester,
a városi iskolák diákjai pedig gyertyagyújtással tisztelegnek a hõsök elõtt.
Október 23-án 17 órakor
ünnepi megemlékezés
a Városháza dísztermében (Városház tér 3.)
Köszöntõt mond:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Ünnepi beszédet mond:
dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár

A megbeszélésen szó esett a város idegenforgalmáról, a jelenleg zajló
beruházásokról és – a nõi látogatók kapcsán – a Nõkre szabott város
program részleteirõl.

Az ünnepség keretében kerül sor
a városi kitüntetések átadására:
„Szentendre 1956 Emlékérem”
Szentendre Városi Szolgálatáért Díj
Szentendre Város Közmûvelõdési Díja
Szentendre Város Közegészségügyi Díja
Szentendre Város Testnevelési és Sport Díja
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj
Szentendre Város Közbiztonságáért Díj
Szentendre Város Civil Szervezete Díj
„Talentum” Szentendre Jövõjéért Támogatói Ösztöndíj
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a
Szentendrei Ferences Gimnázium diákjai
Narrátor:
Dala-Nagy Katalin

Rendkívüli ülés
Az önkormányzat felkérte a BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-t a
város jelenlegi pénzügyi helyzetének felmérésre és egy új finanszírozási modellre való átállás elindítására. A megbízás alapján elkészült
a felmérés, a reorganizációs terv és folyamatosak a tárgyalások a
Raiffeisen Bankkal. A kft. vezetõje október 27-én rendkívüli testületi
ülés keretében mutatja be a kidolgozott programot.

Konferencia az új önkormányzati törvény
tervezetérõl
A MÖOSZ (Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége) „Az önkormányzati rendszer átalakítása” címmel október 14-én Gödöllõ és
tizenkét másik település részvételével országos videokonferenciát
szervezett, amelyen közel 500 résztvevõ cserélhette ki véleményét az új
önkormányzati törvény tervezetérõl.
A rendezvényt dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a MÖOSZ
elnöke nyitotta meg, a vitaindító elõadást dr. Dietz Ferenc, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke, városunk polgármestere tartotta, aki elõadásában ismertette az új törvénytervezetet,
részletesen kitérve a tûzoltóság, szakorvosi rendelõk, oktatási intézmények állami kézbe való kerülésére, annak várható hatásaira és a
megoldásra váró finanszírozási és egyéb problémákra.

Állampolgársági eskü
Október 6-án huszonketten tettek,
október 23-án pedig 14-en fognak
állampolgársági esküt tenni a
Polgármesteri Hivatalban. Október 6-án minden személy egyszerûsített, gyorsított eljárással
kaphatta meg a magyar állampolgárságot.

Az aradi vértanúk nyomában
Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc áldozataira a Millenniumi Emlékmûnél tisztelegtek október 6-án városunk polgárai.
A megemlékezésen dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõje után
dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet, amelyet a Barcsay Jenõ Általános
Iskola diákjainak mûsora követett. A résztvevõk – Szentendre Város
Önkormányzata, Szentendre iskolái, civil egyesületek, pártok, helyi
lakosok – egy-egy koszorút helyeztek el a szobornál.

Újabb sikeres pályázat – folytatódik Szentendre
megújulása
A Dunakanyar Csatornázási Társulásnak a ,,Szentendrei szennyvízagglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bõvítése"
címû KEOP pályázatra beadott anyagát támogatásra érdemesnek
ítélték, amelynek értelmében közel 3 milliárd forintot kapnak a projektben részt vevõ kistérségi települések – Szentendre, Pócsmegyer,
Leányfalu, Tahitótfalu és Szigetmonostor. A program városunkban az
eddig nem csatornázott és lakóövezetben található ingatlanokat érinti,
fõként Pismány északi részén. A munkálatok elõreláthatólag 2012
közepén kezdõdnek.
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POSTALÁDA

Pincér, fizetek!

Betörésem margójára

Tegnap, ma, holnap
Néha minden átmenet
nélkül támad le a múlt miatti
lelkiismeret-furdalás és a
jövõtõl való félelem. A bizonytalanságtól való rettegés. Az
ivászat rövid ideig oldja ennek
tarthatatlanságát. Fürödni lehet
az önsajnálat könnyeiben. Az
ivászat csapda. Olyan, mint a
mocsár. Lápvidék.
Embertársainkat nyeli el nyom
nélkül. Embertársaink bolyonganak ezen az átkozott
vidéken. Ezért jó tudni mindenkinek, hogy minden hétnek
van két napja, amikor nem
lenne szabad idegeskednünk.
Ezt a két napot félelem és
aggodalom nélkül lehetne tölteni. Az egyik ilyen nap a tegnap. Elkövetett tévedésekkel,
hibákkal, fájdalommal és kínlódással tele. Visszavenni a tegnapot nem lehet.
Cselekedeteinket nem tehetjük
meg nem történtté, kimondott
szavainkat sem szívhatjuk
vissza. A tegnap nincs többé.
A másik nap, ami miatt nem
kell aggódni, a holnap. Hozhat
magával csapásokat,
nyomorúságot vagy nagyszerû
reményeket, vagy középszerû
megvalósítást. A holnap felett
szintén nincs hatalmunk.
Holnap felkel a nap, teljes
ragyogásában vagy felhõk mögé
bújva. De hogy felkel, abban
biztosak vagyunk. Mégis, míg el
nem érkezik, elõlegre nem
számíthatunk. Marad hát a ma.
Egyetlen nap nehézségeivel
bárki szembe tud nézni. De ha
ehhez még hozzátesszük a tegnap és a holnap végtelen óceánjának ijesztõ terhét, nem csoda,
ha összerogyunk e súly alatt.
Mert nem egyetlen nap megpróbáltatásai kergetik az
embert kétségbeesésbe (ivásba),
hanem a tegnap miatt
történetek iránt érzett keserû
harag, és a rettegés, hogy mit
hoz magával a holnap. Egy nap
legyen hát igazán fontos számunkra: a ma.

Vannak olyan dolgok
az életben, amit az
ember igazából csak
akkor hisz el, ha megtapasztal. Ha átéli
mindazt, amit anno rémregényekben olvasott, manapság meg nap
mint nap a médiában lát és hall.
Olyan dózisokban, hogy a veleszületett emberi reflex alapján
gyakorlatilag immúnissá válik, s
egyfajta felülemelkedéssel hárítja
el magától a borzalmakat: Szörnyû, de azért jó, hogy mégsem én
vagyok a szenvedõ alany.
Betörtek. Elvitték a múltamat. A
vagyonomat. Az összes aranyat,
amit családi ékszernek hívnak.
Négy generáció üzenetét, két
világháborút megjárt földalatti
elrejtését magán hordozó, egyesek szerinti holt tõkét, ami átörökíti az õsök és utódok közötti
kötelesség-tisztelet örökérvényûségét. Egy pillanat alatt semmivé
lett a milliókban tárgyiasított, de
igazi értékét becsülni lehetetlen
vagyon, ami igazi értékét csak
akkor képes megmutatni, amikor
már nem birtokolom. Úgy tud
fájni, hogy azt hiszem, hogy belehalok…
Sosem felejtem el azt a pillanatot,
amikor megláttam a terasz kétszárnyas vasajtajának elvágott
rácsait, a lyukat, amin bejött vagy
bejöttek azok, akik nem az én
fajomhoz tartoznak. Lehet, hogy

még jó nagyot rúgnak az ékszerek
dobozának tetején egyfajta álcaként meghúzódó orvosi leleteimbe, meglehet pont az artrózist
mutató röntgenleletembe, amitõl
általuk is – ha jelképesen is, de –
még bénább lettem.
„Miért volt egyben? Miért nem
tette széfbe? Miért nem volt biztosítva?“ Megannyi rendõri
kérdés és megjegyzés. És valóban.
Miért is nem? Mindegyikre van –
számomra legalább is evidens –
válaszom, és írással foglalkozó
egyén lévén ki is fejtem, de az a
jogi érv, miszerint folyamatban
lévõ ügyrõl nem nyilatkozom,
esetemben is érvényes. Már csak
azért is, mert látok, tapasztalok
olyan jelenségeket, amelyekrõl
kötelességem írni, mert közösségi
ügy, és nem személyes.
Környezetemben légvonalban 150
méteren belül az elmúlt másfél
évben 11 betörés volt, tõszomszédoméknál háromszor. Valamennyi esetben a tettes ismeretlennek bizonyult, és a betörést
követõ 60 nap után kaptak errõl
hivatalos értesítést. Ez alatt az
idõ alatt semmilyen idézéssel,
kérdéssel nem kereste meg õket a
rendõrség.
Kérném azokat a lakosokat,
akik személyes érintettségüknél
fogva úgy érzik, hogy szeretnének még foglalkozni, illetve
tenni az õket ért sérelmeik,
veszteségeik miatt, nevemre
szólóan tiszteljenek meg visszajelzésükkel a szerkesztõségen
keresztül. Köszönöm.
DR. KOLLÁRNÉ BALLA ANNA

Ebadta rendezvény
Hetedik alkalommal került sor a Magyar Ebtenyésztõk Egyesülete által szervezett szentendrei CAC kutyakiállításra október 16-án a Pap-szigeten. Az esemény minden évben kiváló lehetõséget teremt a kutyatartók
és tenyésztõk közti kapcsolattartásra, összefogásra, a tapasztalatok kölcsönös cseréjére. A kutyakedvelõk
10 fajtacsoportban indulhattak, s többek között a legszebb magyar fajtát is megjutalmazták.

• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református Iszákosmentõ
Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat
(KASZ)

Cs. F.
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emberszabásúak ugyan, de nem
emberek, mert az emberhez, mint
emberi teremtményhez hozzátartozik a lélek. Az a megfoghatatlan
valami, amitõl ember az ember,
ami megkülönbözteti õt a többi
élõlénytõl. Ilyen hangulatomban
szemrebbenés nélkül aláírnám az
igent a halálbüntetés visszaállítására...
Szegény Kati néni, Csanád unokám dédanyja, aki már pár éve a
béke szigetén van, azt nem tudta
feldolgozni, hogy itt, a Szamárhegyen a fehérnemûi között
turkáltak, és ezáltal megbecstelenítették, ami az Õ értékrendszerében abszolút tabu, intim
szféra. És miközben az ellopott
családi ékszerekrõl nagymama
korú leányainak csak annyit
tudott mondani, hogy: lányok,
ezúttal már nem örököltök, s ezen
ellopott ékszerekkel kapcsolatban
sírba vitte soha ki nem beszélt fájdalmát: a fehérnemûs szekrényébe még pár évig be kellett
nyúlnia, és így nap mint nap
keresztre feszíttetett önmaga
tisztátalanságának
kényszere
alatt. Én is valami ilyesmit érzek.
Én azt nem tudom feldolgozni,
hogy itt ül vagy ültek ezek az
elvetemült férgek, alattomosan
kihasználva a távollétet, és
szelektálnak: ez kell, ez nem kell,
ez arany, ezüst schillingérmét
nem viszek, mert segg vagyok és
nem ismerem. Kifordítják évszázados lakhelyükrõl a féltve õrzött
családi emlékeimet, zsebükbe
gyûrik, mint a taknyos zsebkendõjüket, és húznak kifelé, és
kéjes örömüktõl megrészegülten
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JÓTÉKONYSÁGI EST A KÖNYVTÁRÉRT
1. rész (50 perc)
 BORSÓDY PIRKNER LÁSZLÓ ÉS
FÉLEGYHÁZI BENCE
Vivaldi: Concerto két trombitára
Zongorán kísér: Tassy Gergely
 YOUNG EUROPEAN STRINGS
KAMARAZENEKAR
Vivaldi: a-moll hegedûverseny op. 3.
Csajkovszkij: Souvenir de Florence
op. 70.
Brahms: Magyar tánc No. 5.
Szólót játszik: Daimee Ng, hegedû
Vezényel: Ronald Masin, mûvészeti
igazgató
 KERTÉSZ KATA színmûvész
Tested egy hangszer címû versét adja elõ
 RÁCZ CECÍLIA elõadómûvész
Retro? - dalok
 VEDRES CSABA ÉS GYERMÁN
JÚLIA
Vedres Csaba: Consolatio
Vedres Csaba, zongora
Gyermán Júlia, hegedû
 KECSKÉS EGYÜTTES
Csokor a Dunakanyar zenei hagyományaiból
 ROZSOS ISTVÁN, a Magyar Állami
Operaház magánénekese
Offenbach: Hoffmann meséi, Ferenc dala
Zongorán kísér: Holló Marianne, a LFZE
korrepetitora
 BORDÁN IRÉN színmûvész
Idézetek Hamvas Béla és Márai Sándor
tollából

 SCHWARTZ DÁVID énekes
elõadómûvész
Josh Groban: You raise me up
(spirituálé)
 KOLATI DOBKÖR
Tradicionális afrikai ritmusok

2. rész (45 perc)
 MUSICA BEATA KÓRUS
Szokolay Sándor: Ima rontás ellen
Kodály Zoltán: Szép könyörgés
Vezényel: Wolfné Kovács Zsuzsa és
Bokorné Forró Ágnes
 BY HEART – KERTÉSZ ENDRE
ÉS BARÁTAI
Nagy János: Western
Szirtes Edina Mókus: Furfangos dal
 TÍMÁR SÁRA ÉS ZENEKARA
Felsõ-Tiszavidéki dallamok
Nyitrai Tamás, hegedû
Fekete Márton, brácsa
Horváth Dávid, bõgõ
 SZVORÁK KATALIN Liszt- és alternatív Kossuth-díjas népdalénekes
Szép országom címû lemezérõl:
Virág László – Szûcs István: Fohász
Szép, fehér pakulár balladája Moldvából
 VUJICSICS EGYÜTTES
Két macedon dal: Adana oro és Carlama
 SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
Nagyapám emlékére
Koreográfia: Fitos Dezsõ
Mûvészeti vezetõ: Kocsis Enikõ és Fitos
Dezsõ

Az est házigazdája: Kolti Helga és Juhász Károly
Belépõjegy: 3000 Ft  Támogató jegy: 1000, 2000 Ft
Jegyek elõvételben a PMK portáján (Pátriárka u. 7.) és a Tourinform Irodában
(Bercsényi u. 4. – bejárat a Dunakorzó felõl, tel.: 26/317-965), illetve az elõadás elõtt
a helyszínen kaphatók.
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A Szentendrei Árvácska Állatvédõ Egyesület
A Szentendrei Árvácska Állatvédõ Egyesületet 1997-ben alapította néhány állatszeretõ ember, köztük Sztakó Jánosné jelenlegi elnök, aki 2001 óta tagja és 2002-tõl vette át a vezetést. Az elsõ években pár kutyát tudtunk csak megmenteni ún. ideiglenes befogadók, magánemberek segítségével.
2001-ben a frissen megépített
gyepmesteri telepen pár kennelben tudták elhelyezni kutyákat,
az akkori átlaglétszám 17-23
kutya volt. Jelenleg 98 felnõtt és
37 kölyökkutyáról, valamint 62
felnõtt és 29 kölyökcicáról gondoskodnak. A menhely építése
2002-ben a Hollandiában élõ, de
magyar származású Náber Mária
nagylelkû adományával kezdõdött. A következõ években
Hollandiából többször is érkezett
milliós nagyságrendû támogatás,
amibõl a menhely további építését, bõvítését, szolgálati autó
vásárlását finanszírozták. Sajnos
ez a támogatás a múlt évben
Mária halála miatt megszûnt. A
cicaházat és a menhely parkolójának aszfaltozását egy másik
nagylelkû adományozó finanszírozta. A múlt évben kölyök
karantén építését kezdték el, de
sajnos az építkezést nem tudták
befejezni. A menhely építése éveket vett igénybe és még most is
folyamatban van, mert a karbantartás is nagy feladat. A kutyákat
kennelekben helyezik el, napi
mozgatásukat külsõ kifutók
igénybevételével oldják meg.
Az állatok naponta frissen fõzött
ételt kapnak, a kutyákat rendszeresen négy ember látja el, részben

önkéntesek. A hétvégeken sok
önkéntes keresi fel a menhelyet,
jobbára diákok. Az egyesület
2004 évben elnyerte a közhasznú,
majd 2009-ben a kiemelten közhasznú fokozatot.

KÖRKÉRDÉS

nagy állatbarát vagyok. Ha módomban állna, biztosan
támogatnám
is
õket, mivel szerintem ezek az állatok
ugyanúgy megérdemlik a törõdést, mint az otthon tartott kedvencek.


Hallott az Árvácskáról?
Ismeri a tevékenységeiket?
Támogatná õket, ha módjában állna?
K. Krisztián (18)
Igen, hallottam róluk, és ismerem a
tevékenységüket is.
Személy szerint nagyon örülök, hogy
van egy ilyen szervezet, amely ilyen jól törõdik a
gazdátlan állatokkal. Remélem,
sokan támogatják, mert a városunknak, országunknak szüksége
van ilyen szervezetre.
F. István (24)
Természetesen hallottam az
Árvácskáról, mivel én is nagyon
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– Éves szinten 3-400 kutyát mentünk meg és adunk örökbe,
valamint 80-100 cicát. Folyamatosan szervezünk ivartalanítási
akciókat a lakosság körében az
anyagi lehetõségeink függvényében. A költségeket megpróbáljuk pályázatokon elnyerni. Az
ifjúság nevelésére is gondot fordítunk, az iskolákban elõadásokat
szervezünk, rajzversenyeket hirdetünk, és nyári tábort rendezünk
a diákok számára. A menhely
költségeinek fedezetét részben
adományokból, ami az utóbbi
idõben nagyon lecsökkent, részben pedig az adózók által felajánlott 1%-ból próbáljuk megoldani.
A kutyákat oltva, ivartalanítva és

Sz. L. Ádám (21)
Imádom az állatokat, fõleg a kutyákat. Ha lenne rá
lehetõségem, biztosan örökbe fogadnék tõlük egy kutyát, mivel hallottam, hogy nagyon odafigyelnek rájuk, és nagyon gondoskodóan tartják õket.
Ha tehetném, biztosan támogatnám mûködésüket.
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mikrochip beültetéssel adjuk
örökbe. Valamennyi cicát ivartalanítunk és oltással látunk el –
mondja Sztakó Jánosné. – Egyéni
adományozók is vannak, akik
rendszeres havi befizetésükkel
nagyban hozzájárulnak a menhely mûködéséhez, amit hálásan
köszönünk.
Sajnos állami hozzájárulást, önkormányzati támogatást rendszeresen nem kapnak. A pályázati lehetõségek is csökkentek, de a
kidobott, elveszett állatok száma
folyamatosan nõ. Évek óta megszervezik az állatok világnapját,
amelyre várják a város kutyaszeretõ lakóit – sajnos kevesen
mennek el.
Sztakó Jánosné hozzáteszi még:
– Abban vagyok csalódott, hogy
Szentendrén nagyon sok kutyabarát, híres személy lakik, és
hiába kérjük, hogy tegyék színesebbé rendezvényeinket megjelenésükkel, sajnos semmilyen formában nem segítik munkánkat.
Majd kérésemre elmesélt egy érdekes esetet: Esõs tavaszi napon a
menhely kapujában találtunk egy
odaláncolt, bozontos, szürke
szõrû kutyust. Meghirdettük és
kerestük az eredeti gazdáját.
Sajnos sem õ, sem pedig új gazda
nem jelentkezett a kutyusért, aki

nehezen viselte a menhely bezártságát. Egy alkalommal az egyik
nõi magazin készített fényképes
riportot a menhely állatairól,
ebben megjelentette Borzikánk
fotóját is. A megjelenést követõ
napon egy középkorú úr, Borzika
gazdája izgatottan keresett bennünket, kezében lobogtatta az
újságot. Mint kiderült, az elmúlt
évben folyamatosan kereste kutyusát, aki utána szökött, hiába
láncolta meg, amikor elment dolgozni. A történet érdekessége,
hogy Borzika a gazdinál napokig
nem szólalt meg: sokkoló volt
számára, hogy közel egy évig
nélkülözni kellett a gazdit.
POLNAI GÁBOR

Az egyesületrõl az érdeklõdõk a
www.arvacska.hu honlapon tájékozódhatnak.

Kertészkedõk figyelmébe!
A kertben minden évszakban, sõt minden hónapban van tennivaló.
Lássuk hát, októberben mivel tehetjük szebbé kertünket:
• A fölösleges lombot, elvirágzott növényeket szedjük össze, és ha
módunkban áll, komposztáljuk azokat.
• A hideget tûrõ növényeket készítsük fel a télre; metsszük meg õket.
• Amennyiben van sziklakertünk, védjük azt, hideg, nedves idõ esetén
takarjuk le az érzékenyebb növényeket.
• Víztelenítsük a kerti csapokat, öntözõberendezéseket, mert a fagy
nagy károkat tud bennük tenni.
• Ebben a hónapban még ültethetünk rózsát, de siessünk, mielõtt a
talaj el kezdene fagyni. Ha gyökeret ereszt, tavasszal sokkal
erõsebbek lesznek, mint azok a példányok, amiket akkor ültetünk.
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Õszi nagytakarítás
Patakparti
nagytakarítás
Vidám és lelkes gyermeksereg,
szüleikkel, tanáraikkal, és a
Bükkös-patak környezetében lakókkal együtt gyülekezett október
8-án a Mókus hídnál, az immár
lassan hagyományossá váló – a
Bükkös-partiak Baráti Köre szervezésében létrejött – õszi patakpart takarítás alkalmából. Ki
gereblyével, ki lapáttal, ki kézzel… A legkisebbek is védõkesztyût húznak, és szorgalmasan gyûjtögetik a letört faágakat, eldobott szemetet.

A takarítás mellett most is több
programot kínált a szombat
délelõtt. Víg Zoltán tanárnak
köszönhetõen lovaglási tudásukat csillogtathatták meg a
bátrabb gyermekek. Akinek kedve
volt, az aszfaltrajz-versenyen
mutatta meg, mire képes. Mások
ajándéktáska készítésében jeleskedhettek, ezúttal is Majnekné
Horváth Katalin tanárnõ vezetésével kézmûveskedhettek a gyerekek. És persze egy vidám délelõttrõl nem hiányozhat a zene
sem, moldvai csángó népzenét
hallottunk a Sasvári testvérek
színvonalas elõadásában. Természetesen az ügyes kezû gyermekek, és a Bükkös-patakért,
környezetükért tenni kész felnõttek is megkapták jutalmukat,
nem maradt el a rendezvény
végén szokásos díjkiosztás.
Díjazásban részesültek a legszebb
kertért, a legszebb partszakaszért,
a Bükkösért végzett áldozatos
munkáért: Izinger László, Aba
Lehel és Riesz Zoltán, Herczeg
Zalán, Szenei Ferenc és az Izbégi
Általános Iskola nevelõi, tanárai,
valamint oklevelet vehettek át
Szabados Gábor és Ádám, Benkó
Ágnes. A díjaknál hálásan köszönjük Szakács Imre, Bihon Gyõzõ és Páljános Ervin festõmûvészek felajánlott munkáit, va-

lamint Kovács Endre és Stomp
Ferenc segítségét.
A rendezvény fõ támogatója
Szentendre Város Önkormányzat
Környezetvédelmi alapja, a DMRV
Zrt. Titkársági csoportja Kertész
Magdolnának köszönhetõen, és
Szamos László cukrászmester,
akiknek köszönjük az ajándékokat, támogatást. Köszönjük a
VSZ Zrt. és Pálinkás Attila részlegvezetõ elmaradhatatlan segítségét, valamint Perneczki Sára
fõkertész és a Charlotte Bt. támogatását. Köszönjük a TV Szentendre és a SZEVI tudósítását,
valamint dr. Dietz Ferencnek,
hogy ezúttal is elvállalta a fõvédnöki szerepet.
Akinek nem jutott díj, az a
süteményevésben kárpótolta magát. Talán ennek a rendszeres
összejövetelnek is köszönhetõ,
hogy évrõl évre egyre kevesebb
munkát jelent itt a szemét, és hulladék összegyûjtése, a Bükkösparti játszótér rendbetétele.
Észrevehetõen egyre jobban óvják
környezetüket az itt lakók, és a
patakpartot rendszeresen látogatók. Külön köszönet a gyerekek
környezettudatos neveléséért a
szülõknek, pedagógusoknak, ezúttal Baranyai Szilviának és
Novákné Tóth Krisztina tanárnõknek.

Az önkormányzati támogatásnak
köszönhetõen ismét elvégeztünk
a szemétszedés, környezetrendezés mellett nagyobb munkákat
is: a Bükkös aluljáróból eltüntettük a gyalogos forgalmat akadályozó, úton fekvõ betondarabot,
megjavítottuk a játszótér kerí-

tését, játékait, és megjavítottuk a
kaput is két vállalkozó: Óvári
Péter és Zajácz János munkájának
köszönhetõen. Gallyazás, lehullott ágak összegyûjtése Herczeg
Zalán és a D-Deco Kft. munkájának köszönhetõen történt. Hidegkuti Gergely képviselõnek
pedig azt köszönjük, hogy grafitimentessé tette a játszótér összefirkált játékait.

szorulóknak, érdeklõdhetsz nálunk a környezettudatosabb életrõl, és csoportos foglalkozáson
segítjük a belsõ változást, átalakulást.
K. E. BLISS ÉS GALLINA ÁGI ÍRISZ
WWW.ANGELFLY.HUPONT.HU

A következõ tavaszi takarításnál
reméljük, hogy még kevesebb
munkánk lesz majd.
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület nevében
SZENEI FERENC ÉS ZAKAR ÁGNES
a pataktakarítás szervezõi

A Föld az Otthonunk,
vigyázzunk rá (jobban)!
Szombaton ragyogó napsütésben
lelkes szemétszedõkkel bejártuk
Szentendrén, a Kõhegy elõtti területet, és nyolc (70 literes) zsák

szemetet szedtünk össze. Az ezt
megelõzõ alkalommal Pap-szigeten, a Duna-partra hirdettük meg
a szemétszedést, ahol hat zsák
szeméttõl szabadítottuk meg a
Földet, hogy szabadabban lélegezhessen és Vele együtt mi is.
Nagyon fontos, hogy óvjuk a természetet, és ne csak kiaknázzuk
a kincseit, hanem tegyünk is érte!
Szeretnénk, ha változna a szemléletmód, és jobban figyelnénk a
környezetünkre! Lassan ellep
minket a szemét, és nem teszünk
ellene! Kezdjünk el tudatosabban
élni, és vigyázzunk arra a helyre,
ami otthont ad nekünk. De addig
is, ha szeretnél velünk együtt
felelõsséget vállalni a Földért:
rendszeresen szervezünk szemétszedést, karitatív gyûjtést rá-

Kitakarítottuk
a Sztelin teret
A Várkonyi utca elejét, a trafóoszlopnál található terecskét a
Sztelin-patak kultuszhelyének
tekinti a Pismány Barátainak
Egyesülete. Évek óta fáradozunk
a tér rendezésén. Egyelõre csak
arra van erõnk, hogy jelenlegi
állapotát megõrizzük. Ennek keretében nemrégiben kitakarítottuk a terecskét. Az ott lakók közül
ketten is alelnökünknek, Kõszegi
Ábelnek köszönték meg a takarító
munkát.
Szeretnénk azonban közhírré
tenni, hogy ezt a munkát egy
helyi vállalkozónak, régi segítõnknek, Ungvári Krisztiánnak
köszönhetjük. Ezzel a takarítással és tisztítással nem fejezte be a
munkát. Amint az idõ engedi, a
rézsûre még futónövényt telepít,
és a patakparton pótolja a kipusztult fagyal bokrot. Még az õsszel
elülteti – a híd és a környezetvédelmi tábla mellé – a Szentendre rózsája nevû különlegességet. Reméljük, hogy egyszer
talán még Várkonyi Zoltán emléktáblánk is lesz (ha költségvetésünk engedi, vagy pályázati
támogatást kapunk), és valamikor a hivatal is válaszol arra a
régi beadványunkra, hogy a
terecskét a Sztelin-patakról nevezhessük el.
Ungvári Krisztián egyébként nem
a tér mellett lakik, Kõszegi Ábel és
magam sem. Ezt csak azért említjük, hogy arra kérjük az ott
lakókat: takarítsák a terecskét,
tisztítsák meg a gaztól és öntözzék a növényeket, hogy ne
vesszen kárba munkánk, és az ott
lakók, az arra járók is élvezhessék
a gondozott terecskét.
SZÉLES KATALIN elnök
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Örökségünk védelmében
NÉPTÁNCFESZTIVÁL A BÜKKÖS-PATAKÉRT
Elsõ alkalommal rendezte meg
október 1-jén az Örökségünk Védelmében Néptánc Fesztivált a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület.
A rendezvény a Pest Megyei Könyvtár színháztermében zajlott, a mûsor kezdete elõtt és után az érdeklõdõk megtekinthették a fesztivállal
egyidejûleg – az óvodásoknak és
általános iskolásoknak – meghirdetett Népmûvészet a Dunakanyarban
címû rajzverseny díjazottjainak
rajzait is.
A fesztivál hangulatát Szvorák
Katalin Liszt Ferenc-díjas és alternatív Kossuth-díjas népdalénekes
elõadása alapozta meg. Ezután
Juhász Károly, a Szentendrei Kulturális Kht. mûvészeti vezetõje
vette át a szót. Bevezetõjében elmondta, hogy a rendezvény célja,
hogy Szentendre tanulóifjúsága
megismerkedjen az iskolák, óvodák
falain belül megõrzött néptánccal,
népmûvészettel, erõsödjön bennük
az összetartozás, a „szentendreiség”, a magyarság érzése. A 2004ben alakult Bükkös-partiak Baráti
Köre Egyesület évek óta feladatának tekinti a Bükkös-patak környezetének védelmén túl a népi hagyo-

mányok ápolását is. Ma már nemcsak a patakpart tisztaságának
megõrzése, a környezet ápolása a
cél, hanem a helyiek összefogása
révén kialakult egy összetartó,
szinte családi közösség, ahol kicsik
és nagyok egyaránt kiveszik a
részüket a feladatokból, közös
programokon vesznek részt. 2010ben az egyesület megkapta a Pest
Megyei Környezetvédelmi díjat. A
gyermekek környezettudatos szemléletének kialakításán túl a népzene, néptánc, a hagyományok ápolása is az egyesület tevékenységének fontos része lett.
A néptáncfesztivál szervezésében
kiemelkedõ szerepet kapott a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola alkalmazotti közössége, hiszen tanárok és
diákok mindannyian részt vettek az
elõkészületekben. A Bárcziban oktató pedagógusok tanulóikat a környezettudatosságra és a hagyományõrzésre nevelik, és arra, hogy
nyitott szemmel járjanak a világban, vegyék észre annak szépségeit
és problémáit.
A bevezetõ után került sor a rajzverseny díjazottjainak kihirdetésére. Díjazottak: Izbégi Óvoda Maci

Szentendre város bora
Az országimázsunk megfogalmazására és hordozóinak megjelölésére tett
kísérletek eddig csak részeredményeket hoztak. Legismertebb nemzeti
szimbólumaink pl. az élelmiszerek, kultúránk kincsei között elsõ helyen a
Szent Korona merül fel, természeti kincseink és az azokkal összefüggõ
tevékenységek (gyógyvizek, lovas kultúránk, hungarikumnak minõsíthetõ
növényeink-állataink stb.) kevesek számára hozzáférhetõk. Tudományos
eredményeink egyike sem annyira jelentõs, hogy országimázs hordozóként
megfelelnének, ugyanez mondható sporteredményeinkre.
Mi marad hát akkor nekünk? Egyértelmûen a bor. A magas minõségi
követelményeket kielégítõ bor, mely kínálható, elvihetõ, tezaurálható, kóstolásakor felidézhetõ mindaz az emlék, ami egy külföldi vendégben egy
nívós kóstoló után megmarad. Az, hogy az igényes gasztronómia nem
létezhet bor nélkül – ma már közhelyszámba megy.
Éppen ezek miatt öröm számunkra, ha egy-egy olyan település is választ
magának bort, amely napjainkban nem rendelkezik számottevõ
borkészítéssel. Mint például Szentendre, ahol a hagyománya ugyan megvan a bortermelésnek, de ma már a szentendrei vendéglõkben is más
borvidékek borait kínálják.
Október 15-én választotta ki egy kis létszámú, de annál lelkesebb zsûri
Szentendre város borát. A következõ két évben ezt a bort –Simon József
Pinot noir válogatását Egerbõl – fogják kínálni a Városháza neves alkalmain, ez lesz majd az ajándék is, amit az idelátogatók magukkal vihetnek.
Ez alkalommal pinot noir borokat hívtak be a válogatásra. Nehéz lenne
megmagyarázni, hogy a szervezõk, a polgármester és a Pannónia Nõi
Borrend tagjai miért éppen ezt a fajtát választották ki, de a döntést csak
támogatni tudjuk. Elegáns, fineszes, gyümölcsös borok közül válogattunk,
ám egyértelmû döntés született. Igaz ugyan, hogy a Heimann és Fiai
Pincészet 2007-es Pinot noirja Szekszárdról igencsak megszorította az egri
nedût, de végsõ döntésével a hattagú alkalmi „borbíróság” ebben az évben
az egri bort választotta.
Kívánunk sok jó vendéget – ahogy a borkollégisták mondják: méltó
torkokat az elkövetkezendõ két évre!
MÉSZÁROS GABRIELLA
nemzetközi borakadémikus
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és Halacska csoportja, Döbrentei
Petra, Döbrentei Ádám, Maróth Emma, Eredics Anna, Kiriakidis
Eleni–Pál Vanda (Szent András
Isk.), Mravcsik Amanda, Hermann
Alexandra (Izbégi Ált. Isk.), Zsigmondi Vivien–Pulfer Ádám, Szántó
Barna–Ádám Andrea, Szabó SáraKovács Dóra, Erdõs Zsófi–Siklódi
Mira (Bárczi Gusztáv Ált. Isk.)
Ezután a rendezvény fõvédnöke,
Gyürk András európai parlamenti
képviselõ köszöntötte a fesztivál
résztvevõit. A képviselõ elmesélte,
hogy múltja, gyerekkora is ide köti
a városhoz, már kétszer vett részt
pataktakarításban, most pedig harmadszor vesz részt az egyesület
rendezvényén, immár szentendrei
lakosként. Elismeréssel adózott a
szentendreieknek azért, hogy a
nemes cél érdekében tudnak és
tesznek is egymásért, közösségükért és környezetükért.
A köszöntõt követõen a sokunk által
ismert és szeretett táncházi zenekar,
a Dunazug Együttes mûsora nyitotta meg a fellépõk sorát. Õk kísérték
Buzsáki Zsombort, a Móricz gimnázium 9. osztályos tanulójának
népi hegedûjátékát. Az izbégi iskola
Petrezselyem néptánc-csoportja rábaközi gyermekjátékokat mutatott
be, majd Telegdi Gáspár, az Óbudai
Waldorf Iskola ötödikese harmonikázott, majd a Bárczi ifjú táncosai

lassú csárdást adtak elõ. A Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tehetséges
testvérpárja, Jassó Gellért és Margit
moldvai csángó felelgetõssel varázsolták el a közönséget. Fellépett
még a Barcsay Iskola Szürkõ Táncegyüttese, Pohl Zsófia a templomdombi Általános Iskola ötödikes
tanulója, valamit a Budapest
Tánciskola szentendrei csoportja. A
három szentendrei iskola tanulóiból
összeállt tánccsoport szatmári verbunkot és csárdást mutatott be.
A fesztivál végén Zakar Ágnes és
Kádárné Monori Éva fõszervezõk
mondtak köszönetet és adták át
ajándékaikat a felkészítõ tanároknak, s végül Eredics Gáborné
Sütõ Melinda értékelte a mûsort. A
rendezvény során befolyt összeget
az egyesület a patakpart rendbetételére szánja.
Az Örökségünk Védelmében címû
elsõ néptáncfesztivál nem jöhetett
volna létre a szponzorok támogatása nélkül. Támogatók voltak:
Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület, Klinyec Zsuzsi virágboltja,
Pest Megyei Könyvtár, Szilágyi
Pékség, Tisztaformák Alapítvány,
V-8 Uszoda és Szabadidõközpont. A
V-8 minden felkészítõ tanárnak egy
háromórás wellness–úszójegyet
ajándékozott.
DUBNICZKI
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Biczák Péter könyvtárigazgató kitüntetése

magyar író egész alakos szobra
felállításának megszervezésében.”

A Pro Literatura Alapítvány kuratóriuma szeptember 29-én Czine
Mihály-díjjal tüntette ki Biczák
Pétert, a Pest Megyei Könyvtár
igazgatóját, Kulcsár Katalin irodalmi szerkesztõt, valamint Sipos
Lajos irodalomtörténészt. A kitüntetéseket a Petõfi Irodalmi
Múzeumban tartott meghitt hangulatú ünnepségen – amelyen
közremûködött Szvorák Katalin
népdalénekes – dr. Végh Károly,
az alapítvány ügyvezetõ igazgatója adta át.
A díj átadásakor Biczák Péter
munkásságát Móricz Imre, Móricz
Zsigmond unokája méltatta:

Talán nem véletlen, hogy a kitüntetett, a díjátadó, a laudáló, sõt az
érem készítõje – Rajki László
szobrászmûvész – is szentendrei
lakos, és a díj átadására akkor
került sor, amikor a könyvtár
megmentése érdekében szinte az
egész város és a kistérség felbuzdult. Reméljük, hogy a könyvtárigazgató kitüntetésére azok is
felfigyeltek, akiknek döntésétõl
függ a Szentendrén székelõ Pest
Megyei Könyvtár további sorsa.

„1951-ben Nyíregyházán született Biczák Péter édesanyja szakmai tevékenységét követte, aki
szinte egy életen át a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban dolgozott, és
onnan is ment nyugdíjba a Debreceni Egyetem és késõbb a
Nyíregyházi Fõiskola Könyvtár
Tanszékének professzoráról, Csendes János tanszékvezetõ emlékére
alapított díj kitüntetettjeként.
Biczák Péter iskolai tanulmányait
Debrecenben, Egerben, végül az

ELTE Tudományegyetem Bölcsészettudományos Karán könyvtáros szakon fejezte be. Külföldön
az EC English Cambridge, Dániában az Aarhus Egyetem könyvtárszakokon végzett tanulmányokat.
Végzése után munkásságát közhivatalok mûvelõdési osztályain
kezdte, majd 1989-ben megbízták
a Szentendre székhelyû megyei
könyvtár vezetõjének, ahová
1992-ben nevezték ki igazgatónak. Sok társadalmi és közéleti

Jó tanuló jó sportoló
Szeptember 26-án adták át a Városházán a Jó tanuló jó
sportoló díjat Gyarmati Kata Luca mûkorcsolyázónak és Nagymihály Levente kenusnak.
Gyarmati Kata Luca mûkorcsolyázó a Templomdombi Általános Iskola
4. osztályos tanulója, eddig minden tanévet kitûnõ tanulmányi eredménnyel zárt. Az iskola igazgatónõje, dr. Beregnyei Józsefné, valamint
dr. Czuprák Ottóné és Jászai Katalin tanítónõi részérõl minden támogatást megkap tanulmányi munkájához és sportolói tevékenységéhez.
Kata a Kristály SE tagja, a Népstadion Intézmények Gyakorló jégpályáján
edz. Jelenlegi edzõje Gayane Akopyan 4. éve edzi. Hetente tíz órát tölt a
jégen, négy órát balettezik és két-három órát szárazedzéssel tölt. Kata
két éve indul Magyarországon és külföldön megrendezett nemzetközi
versenyeken. Több elsõ, második és harmadik helyezése van.
Nagymihály Levente gyermekkora óta sportol. Évekig futballozott, míg
Frohner Ferenc, a Góliát egyesület edzõje megszerettette vele a nagy
kitartást és erõt igénylõ vízi sportot, a kenut. Versenyeredményei és
elszántsága indokolttá tették, hogy egyesületet váltson: 2010
októberétõl az UTE Kajak-kenu szakosztályának igazolt versenyzõje,
edzõje Martinkó Gábor. Ezen a nyáron az utánpótlás válogatott tagja
lett. Idei eredményei: Országos Diákolimpia 1. hely, Budapest Bajnokság
párosban 1. hely, egyéniben 3. hely; Kolonics György Emlékverseny
négyesben 1. hely, egyéniben 3.. hely; „101 Success School” Nemzetközi
regatta egyéni 3. és 4. hely. A versenyszellem nemcsak a sportban, de a
tanulmányi eredményeiben is megmutatkozik: az általános osztályokat
jeles bizonyítvánnyal zárta, több tanulmányi versenyen is részt vett.
Ettõl a tanévtõl az Árpád Gimnázium matematika tagozatos tanulója.

tevékenysége mellett 1995-tõl a
Móricz Zsigmond Társaság ügyvezetõ szervezõ titkára, majd
ügyvezetõ elnöke. (Az MZs Társaság elsõ elnöke haláláig Czine
professzor úr volt.) Biczák Péter
többek között elévülhetetlen érdemeket szerzett a Móricz Zs. Társaság rendezvényeinek elõkészítéseiben és azok lebonyolításában.
Legjelentõsebb sikereinek egyikeként közremûködött a budapesti
Móricz Zsigmond körtéren 125.
születésnapja alkalmából a nagy

Kedves Péter! 60. születésnapod
és kitüntetésed alkalmából –
Móricz Imréhez csatlakozva –
szívbõl gratulálok a szerkesztõség nevében is:
MÁTÉ GYÖRGY
A Pro Literatura Alapítvány
2005-ben hozta létre a Czine
Mihály-díjat abból a célból, hogy
azoknak a munkáját elismerje,
akik az irodalomtörténész, tanszékvezetõ egyetemi tanár, a magyar
irodalomtanítás nagy alakjának,
Czine Mihálynak az életmûvét közkinccsé teszik, ápolják, munkájukban
az õ gondolatvilágát, szellemiségét
tovább éltetik.

A mi családunk
rajzpályázat
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
a 2011-es esztendõt
a Család Évének hirdette meg.
Ennek kapcsán
a Szentendrei Keresztelõ Szent János
Plébánia rajzpályázatot írt ki
Szentendre óvodáiba és iskoláiba járó
gyermekeknek A mi családunk címmel.
A beérkezõ pályamûveket
városunk neves mûvészei
(Aknay János, Regõs István és Páljános
Ervin) bírálják el.
A legjobb mûvekbõl kiállítást rendezünk.
A pályázat beadási határideje:
november 15.
A rajzokat személyesen vagy postai úton
az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Szentendrei Keresztelõ Szent János
Plébánia, 2000 Szentendre,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Szerepeljen rajta a gyermek neve,
lakcíme, életkora, iskolája/óvodája.
Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes
díjkiosztásra
december 10-én 17 órakor
kerül sor a Péter-Pál templom kertjében.
Köszönjük támogatóinknak (Édeni
édességek és Nagy Sándor képkeretezõ
mester) nagylelkû felajánlásukat!
Szentendrei Keresztelõ Szent János
Plébánia
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EGÉSZSÉG

Gyógyító kezelések MÁSKÉPP!
Mikor egy embert megismerek,
elõször alaposan kikérdezem. Itt
az általa megélt tünetek, érzések,
és azok kiváltó okai, történései
érdekelnek. Közben megfigyelem
a hangját, tekintetét, mozdulatait, bõrét. Rákérdezek a gyerekkorára, születésére – utóbbi meghatározó a késõbbi betegségek
kialakulásában. Ezután megvizsgálom hagyományos és kínai
módon (nyelv és pulzus diagnozis
is). Az elsõ kezelés után otthon
átnézek mindent, gondolkozom a
páciensrõl – az életútjáról, a
családjáról, munkájáról –, fölállítom a betegségek idõbeli sorrendjét. Mindezek alapján találom
meg a megfelelõ homeopátiás
szert, mely a legutóbbi betegségére hat. Ezt az átnézést 4-6
hetente megismételem, és az
eredménynek megfelelõen változtatok a homeopátiás terápián. A
gyógyulás akkor jó, ha ugyanazon az úton megyünk visszafelé
az életében, ahogy a tünetei
kialakultak. Tehát úgy változik a
tünetek együttese az idõben
visszafelé, ahogy kialakult. Így
sokszor a hagyományos orvoslás

szerint nem gyógyítható betegségeknél is sikerül eredményt
elérni (pl. autoimmun betegségek).
A homeopátiás szereket elsõsorban negatív, romboló érzelmek
(félelem, szégyen, sértettség,
harag) megszüntetésére használom, de jól mûködnek gyulladásos
váladékok kiürítésében, méreganyagok (nehézfémek), allergizáló anyagok eltávolításában is
– így lehetõvé válik a sok nyáktermeléssel járó betegségek –
allergiák, asztma, bélgyulladások
– sikeres kezelése.
Felállítom a diagnózist a kínai
orvoslás szerint is, és megkezelem (tûk, moxa-melegítéses terápia, köpölyözés). Mindezekkel a
páciens energiakeringésébe avatkozom bele – tûkkel az eredeti
mûködési helyükre igyekszem
küldeni az energiákat, majd ezt a
helyzetet megerõsítem. Minden
kezeléssel az eredeti, jól mûködõ
rendszer rögzül egyre jobban, ami
azt jelenti, hogy a beteg egyre
hosszabb ideig érzi jól magát.
Végül a jó közérzet állandósul.
Ilyenkor a beteg a kezelés alatt

megkönnyebbedett, lebegõ állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy
telítõdött energiával. Ez egyben
egy örömteli állapot, tettrekészséggel jár. Tehát akupunktúrával
az energiakeringést lehet befolyásolni, mely rögtön maga után
vonja a vérkeringés megváltozását. Ezzel a módszerrel minden
olyan testi betegség kezelhetõ,
amely nem jár komoly anatómiai
elváltozással, nem kell operálni.
Sok immungyengeség, allergiás
állapot kialakulásáért a megbomlott harmóniájú energiakeringés,
a tartósan gátolt, rendezetlen
blokkolt energiaáramlás szerepel
okként, ami tartósan, évtizedekig
fenn áll.
Alkalmazok egy olyan egészségvizsgáló „I-Health” állapotfelmérõ rendszert (eszközt) amely
az õsi kínai gyógyászat elemeit
felhasználva képes feltárni a
szervezetben rejlõ energiablokkokat, energiaáramlási zavarokat, melyek az öngyógyulást akadályozzák. A készülék kimutatja,
hogy milyen megbetegedések kialakulása valószínûsíthetõ tartós
energiaáramlási zavar jelenléte

esetén. A prevenciós munkámban
ez nagy segítség. A készülékkel a
szervezetben lévõ rejtett gócok
(káros gombák, baktériumok,
paraziták jelenléte) nemcsak kimutatható, de az akupunktúrás
kezelések kiegészítõjeként (ZAP)
hatékonyan segíti a megszüntetésüket is. A készülék a páciens
alkatát, energetikai állapotát
felmérve táplálkozási útmutatót
készít. Ezt kitudjuk egészíteni
szükség esetén biorezonanciás
allergiamérésekkel.
A gyermekek kezelése maximálisan fájdalmatlan lézerkezeléssel
történik. Gyermekkorban a tartósan meglévõ gócok, rejtett melléküreg-gyulladások allergiára
hajlamosítanak, illetve az immunrendszert állandóan gyengítik. A felnõtt életkorra is megmaradó melléküreg-gyulladások
sokszor eredendõ okai a gyulladásos krónikus emésztõszervi megbetegedéseknek, az állandóan visszatérõ allergiáknak, izületi panaszoknak is. Ezért nagyon fontos ezeknek a rejtett gócoknak
már gyermekkori kezelése, antibiotikumok nélkül, fájdalom nélküli
komplex terápiával.
Kezdjük egy beszélgetéssel…,
szeretettel várom!
(x)

JÓGA
ÁTKÖLTÖZÜNK!
Kedves Betegeink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Paprikabíró utcában lévõ Szent Endre Gyógyszertár
november 1-jével átköltözik a szakrendelõvel szemben lévõ
városi gyógyszertár helyére (Kanonok u. 4.).
Köszönjük eddigi megtisztelõ bizalmukat, továbbra is hozzáértéssel és szakmai tapasztalattal
várjuk Önöket a Paprikabíró utcában megszokott kollégáinkkal, akik ezután is örömmel állnak
az Önök rendelkezésére. Forduljanak hozzánk bizalommal!
Keressék a megszokott kínálatot, árakat és akciókat!
www.szentendre.gyogyszertar.hu
Várjuk Önöket!
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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

VÁROS

Ifjúsági filmet forgatnak Szentendrén
LAFKA DÁVID FILMRENDEZÕ MESÉL MAGÁRÓL ÉS A VÁRHATÓAN NAGY SIKERT ARATÓ BEG
CÍMÛ FILMRÕL
Lafka Dávid filmrendezõ Szentendrén nõtt fel, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett 2005-ben, és itt kezdett
bele a vállalkozásába. Néhány
színdarab megírása és rendezése
után, 2003-ban alig százezer
forintból, amatõr színészekkel és
VHS kamerával készítette el a
Trauma címû nagyjátékfilmet.
A BEG ötlete a Trauma forgatása
után megfogalmazódott benne, és
2005 elején el is küldte Hamvas
Dániel forgatókönyvíró-rendezõnek, aki korábban az általa írt és
rendezett színdarabot zsûrizte.
2006-ban a filmes stáb magja
alapított egy produkciós céget itt,
Szentendrén, amelynek az égisze
alatt Lafka Dávidnak számos
image filmet, videoklipet és tévéspotot rendezett, miközben falta a
szakmáról szóló könyveket, a
dvd-ken szereplõ werkfilmeket.
Mégis kilátástalannak tûnt a
szakmai elõrejutása, ezért színészként leszerzõdött egy látványshow-hoz, és külföldre költözött.
– Miután körbeutaztam fél
Európát, 2009 végén Hamvas
Dani megüzente, hogy elkészült a
BEG végleges változatával, úgyhogy hazajöttem és elolvastam.
Pazar volt. El voltam ragadtatva.
Az utolsó verzióban a történetbõl
kihozta mindazt, amire én képtelen voltam, miközben semmit nem
változtatott az általam létrehozott figurákon és világon. Itthon
maradtam, és riadóztattam az
állandó munkatársakat – idézi fel
a történteket Dávid.

módjára omlott össze. Dávid fogta
az összes spórolt pénzét, összerántotta a stábot, és háromhétnyi
elõkészítés után idén nyáron forgattak egy napot, aminek eredményeképpen létre tudtak hozni
egy bemutatkozó anyagot.

Lafka Dávid a stábtagokkal

2010 elejétõl elkezdõdött a BEG
címû nagyjátékfilm kreatív elõkészülete, aminek az idõszaka
alatt statisztaként, majd késõbb
asszisztensként kooprodukcióban
itthon forgó külföldi filmekben
vállalt munkát. Olyan alkotókkal
nyílt alkalma együtt dolgozni,
mint az Oscar-díjas filmrendezõ
Neil Jordan, Jeremy Irons, a
vizionárius
rendezõ
James
McTeigue (a Mátrix és Star Warsfilmek korábbi rendezõasszisztense) és John Cusack színész,
vagy a szintén Oscar-díjas Szabó
István rendezõ és Helen Mirren
színésznõ. Eközben a BEG forgatókönyve rátalált néhány színészére, kreatív alkotójára, és még
két executive producerére –
Kembe Sorel-Arthur és Pindroch
Csaba személyében – is, akik
annyira megszerették a forgatókönyvet és a film világát, hogy
beálltak tolni a produkció „szekerét”. Ám a támogatókkal való
tárgyalások hiába haladtak jó
irányba, 2011 elején a teljes állami filmfinanszírozás kártyavár

 Mirõl szól a BEG?
Szentendrén élõ fiatal srácokról,
és azokról a hibákról, amiket
fiatal korunkban mindannyian
elkövetünk. Hogy necces helyzetekben nem kommunikáljuk a
problémákat másokkal, és gyakran még mi magunk sem látjuk
be, hogy mekkora butaságot
csináltunk, megyünk tovább,
mintha semmi következménye
nem lenne a tetteinknek. A mellékfigurák erõs vonallal megrajzolt, karikaturizált alakok, ám a
fõszereplõk problémáival bármely
fiatal képes lesz azonosulni. A
történet pergõ és feszes cselekménye a mai fiatalok számára is
jól ismert és fontos helyzeten ível
át, ami könnyen megteremti majd
a közös valóságot a fõhõsök és a
nézõk között. Egy percig sem gondoljuk, hogy a mai fiatalok így
beszélnek és így viselkednek – de
a tendencia megvan, és ezeket a
vonásokat túloztuk el, hogy vicces legyen. A film nem a trágárságokban fürdik humor helyett, de
erõs a verbális aspektusa. Van
egy olyan jelenet, ahol egy eléggé
IQ-szegény csapat beleköt a
hõseinkbe, akik a saját eszközeikkel veszik fel a kesztyût
ellenük – ezt bizony virágnyelven
nem lehet megtenni.

 Miért éppen Szentendre a
forgatási helyszín?
– Jól ismerem a várost, tudom,
hogy egy filmes kamerájának
milyen lehetõségekkel szolgál. A
BEG-ben szereplõ figurák saját
univerzumot teremtettek maguknak, ami egyáltalán nem mûködne a fõvárosban vagy más
nagyvárosokban felvéve. Szentendre építészetileg izgalmas és
sokszínû, sok kis zegzugos helyszínt találtunk, melyeket talán
sehol máshol az országban: van
underground lakótelep, vészjósló
atmoszférájú ipartelep, de látványos Duna-part is és hangulatos
kis utcák. Tökéletes helyszíne egy
nyári szórakoztató filmnek.
POLNAI G.
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VÁROS
„Kerek istenfája”

Teréz napi hálaadás

A Szentendrei Óvónõk Néphagyományt
Éltetõ Közössége húsz éve alakult. Most a
kerek évforduló alkalmából ünnepi továbbképzõ szakmai összejövetelre, a VIII. Teréznapjukra hívták meg az azonos tevékenységet folytató óvónõket. Határon innen,
Zalakarostól Miskolcig és Verõcétõl Tiszaszigetig; határon túlról Dunaszerdahelytõl
Újvidékig – háromszázötvenen sereglettek
össze, hogy megnézzék a SZÓNÉK bemutatóját a Skanzen legnagyobb helyiségében,
a látványtár számukra átadott restaurátor
termében.

A bemutató elõtt Harcsa Katalin Martonvásárról méltatta az elsõ kisdedóvó alapító Brunszvik Teréz – munkásságát. Majd
köszöntõt mondott dr. Cseri Miklós, a
Skanzen fõigazgatója és városunk alpolgármestere, dr. Török Balázs, aki egyúttal
átadta Hoffmann Rózsa államtitkár „Elismerõ Oklevelét” a SZÓNÉK tagjainak. Az
évkör szokásvilágát aratási ünnepséggel
zárták. Ebbe kapcsolódott bele HorváthHegyi Olivér evangélikus lelkész hálaadó
méltatása.
Városunk méltán lehet büszke hagyományéltetõ óvónõire.
K. J.

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a
földet. A föld még kietlen és puszta volt, a
mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke
lebegett a vizek felett.” (…)
És az ember tevékenykedni kezdett. Összegyûjtötte a fának termését, vetett és aratott,
megszelídítette az állatokat, majd munkájának végeztével a teremtés maradékából mindenféle hasznos szerszámot, konyhájába
ügyes kézbe valót, örömére hangszert, gyermekeinek játékokat készített. Így lett az
embernek és az ember fiának és leányának
cirokseprûje és teknõje, csuhébabája és diódobja és közben egyre csak énekelt:
„Elvégeztük, elvégeztük az aratást, az
aratást. Majd meg isszuk, majd megesszük
az áldomást, az áldomást.”.
Kérte Istentõl, hogy kezének munkáját tegye
maradandóvá, énekét énekelte fiainak és
azok fiainak, mesterségét és szokásait kézrõl
kézre és szájról szájra adta át nemzedékrõl
nemezedére, hogy az ajándékok el ne
vesszenek. És látta Isten, hogy minden, amit
alkotott, igen jó.
Ezért hát a nyolcadik napon Isten megteremtette a hagyományt, hogy az ember
õrizze meg szívében a teremtés csodáját. És
Isten teremtett hozzá õrzõket, hogy az
embernek fiai és leányai ne felejtsék el, honnan jöttek és kik voltak. És látta Isten, hogy
az õrzõk mellé éltetõk is kellenek, akik
napról napra és évrõl évre megmutatják és
megtanítják átadni a teremtett világ értékeit,
az emberi leleményesség kézzel fonható és
faragható csodáit.
És Isten megáldotta mindazokat, akik világának apróságaiból, a fák lehulló leveleibõl, a gabonafélék száraiból, a növények
kékjébõl, a bárányok szõrébõl és még ki
tudja, mi mindenbõl, hasznosat hoztak elõ.
Megáldotta õket, és azt mondta: Alázatos
embernek fia és lánya! Terézek és Kornéliák,
Katalinok és Évák, Miklósok, Andrások és
Józsefek! Legyetek áldottak, kik megbecsülitek a régit. Legyen áldás hagyományaitok
éltetésén, kezetek húszéves hûséges munkáján. Legyenek áldottak azok az alkalmak,
amikor a kicsiny gyermekeket öletekbe
veszitek, és kis kezüket irányítjátok! Áldás
kísérje útjaitokat, amikor szerte-széjjel
viszitek otthonaitokba, óvodáitokba a
teremtett világ iránti tiszteletet és szeretetet.
Isten teremtsen közöttetek közösséget, szõje
barátságotok kedves szövetét, hogy egymást
lelkesítve, egymás tudásából merítve éltessétek a rátok bízott hagyományokat! És
Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, õrizze meg szíveteket és minden gondolatotokat az Úr Jézus Krisztusban.
Ámen
HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR

Halloween fesztivál

Meghívó nyílt napra

Az English Center nyelviskola Halloween fesztivált
rendez október 26-án, szerdán 17 órától a
Vujicsics Zeneiskolában és P'Art Moziban (Dunakorzó
16., 18.).
Töklámpás-készítés, tûzgyújtás, tökpite-kóstolás,
vámpírfog-készítés, arcfestés, mumifikálás, hangszeres, jelmezes fáklyás felvonulás a belvárosban,
közben cukorkagyûjtés (trick-and-treat).

A Jehova Tanúi a nyáron – önkéntes munkával és
adományokból – új Királyság-termet épített fel
Szentendrén, a Patak u. 8. szám alatt. Rendszeres
heti összejövetelek vasárnap 10 és 18 órakor,
szerdán és csütörtökön 18 órakor vannak, az oktatás
ingyenes. Október 29-én, szombaton 10 és 14
óra között nyílt napot tartanak, amelyre
szeretettel várják az érdeklõdõket. További információ: Bárdos Zoltán, 06-20-344-8451.

Táncra lábam, járjad jobban
A Püspökmajori, a Szivárvány, a Szent
András és Bimbó utcai óvodák óvónõi, a
SZÓNÉK tagjai és kicsiny, viseletbe öltözött
óvodásaik Kerek istenfája címû, az egész év
jeles napjait felidézõ együttjátszásuk ejtette
ámulatba a sok-sok óvónõt.

Püspökmajori ovisok
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Zenés mesék – mesés zenék
Múlt héten szombat délelõtt a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében adták elõ a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola szervezésében és tanárainak közremûködésével Mozart Varázsfuvola címû operameséjét telt ház elõtt, nagy
sikerrel.
A matinésorozat következõ elõadásai: november 19-én,
szombaton 11 órakor Kacsóh Pongrác: János vitéz,
december 10-én, szombaton 11 órakor Csajkovszkij:
A diótörõ.
Az alábbiakban egy, az iskola igazgatónõjének írt
köszönõlevelet közlünk.
Kedves Zakar Katalin!
Visszatért egy bõ órára gyermekkorom, ifjúságom, amikor
is mai muzsikálásotokkal emlékeztettetek a hatvanas
évek Sopronban hallgatott operameséire.
Remek ötlet volt a mai PMK-ban átadott operamese,
Mozart-Rozsos István: Varázsfuvolája. Elõadásotokkal
varázslatot muzsikáltatok a feszülten figyelõ gyerekeknek, szülõknek, nagyszülõknek. Öröm volt a zsúfolásig megtelt nézõtérrel együtt hallgatni Pista bácsi
meséjét, hangját; a remek rövid szárnyaló zenei részleteket, a kitûnõ vonós fúvós muzsikát; a csodás énekbetéteket. A vastaps jelezte nektek is az egyöntetû tetszést. Amit nem hallottatok a kifelé vonuló tömegben, sok
kis öt-hat éves gyerekszájból elhangzott, hogy: „Ugye
Apa, jövünk a következõ elõadásra is?”
Hálásan köszönjük a mesés muzsikát!
Sokak nevében, nagyszülõi minõségben:

NELLI ÉS JÓZSEF

Der, die, das –
A lányunk… és Az ablak-színház…
„Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a
sajátjáról” – figyelmeztet bennünket Goethe. Az út azonban, mely egy idegen nyelv elsajátításához vezet, meglehetõsen nehéz, erõs elhatározást, következetességet és
kitartást kíván. Az ezen az úton haladó diákoknak
szeretne a Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a
tanévben is segítséget nyújtani oly módon, hogy ismét
meghirdeti német olvasóversenyét. A háromfordulós
erõpróbán a Ferences, a Móricz és a Református Gimnázium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 9-13. évfolyamos tanulói vehetnek részt.
Az egyénileg versenyzõ diákok idén októbertõl 2012 márciusáig a XX. századi német rövid próza három
gyöngyszemét olvassák el, és a mûvekhez kapcsolódó
internetes kutató, szövegértési és kreatív szövegalkotó
feladatokat oldanak meg. A svájci Peter Bichsel: A
lányunk, az osztrák Ilse Aichinger: Az ablak-színház és a
német Siegfried Lenz: Egy éjszaka a szállodában címû
mûveit a szeretet motívuma fûzi egységbe. A három
kategóriában induló, legsikeresebb versenyzõket a támogatóknak – a budapesti Goethe Intézetnek, a Móricz
Zsigmond Gimnáziumért Alapítványnak, Szentendre
Város Önkormányzatának és a szentendrei Astrum Bt.nek – köszönhetõen értékes könyvjutalmak várják.
A német irodalmi verseny részletei megtekinthetõk a
www.mzsg.hu honlapon. Valamennyi résztvevõnek szép
olvasásélményt és sikeres versenyzést kíván
TÓTH ISTVÁN
némettanár
Móricz Zsigmond Gimnázium

VÁROS

Felavatták a 170 millió forintból megújult református óvodát
A BERUHÁZÁS A KISTÉRSÉGI FÉRÕHELYHIÁNY CSÖKKENTÉSÉBEN, VALAMINT A HÁTRÁNNYAL ÉS FOGYATÉKKAL ÉLÕK
INTEGRÁCIÓJÁBAN IS JELENTÕS SZEREPET KAPHAT

Szentendre és környéke országos
viszonylatban is dinamikusan
fejlõdõ térség: a fõvárosból az
agglomerációba költözõk miatt a
város lakossága 2001 és 2009
között 13%-kal, ezen belül is a
0-5 éves korúak száma 33%-kal
növekedett. Így városi és kistérségi szinten is jelentõs problémát
okoz az óvodai férõhelyhiány. A
Szentendrei Református Egyházközség 2009-ben vette át az

Bene Andrásné Erika óvodavezetõ

önkormányzat kérésére a város
egyik legrégebbi óvodáját, amelynek korszerûsítésére, akadálymentesítésére, férõhely-bõvítésre,
valamint tornaszoba építésére és
speciális fejlesztõ eszközök beszerzésére 2010-ben uniós támogatást nyert.
A beruházásnak köszönhetõen a
megújult intézményben – amely
már minden, az új építésû óvodák
számára elõírt helyiséggel is rendelkezik – 5%-kal növekedett a
férõhelyek száma, a modernizáció
és az energiatakarékos berendezések beépítése révén pedig az
óvoda energiafelhasználása a
várakozások szerint 52%-kal
csökken majd.
A teljes mértékben akadálymentesített – többek között Braillefeliratokkal és a hallássérültek
számára indukciós hurkokkal is
ellátott – épületben speciális
mozgásfejlesztõ eszközökkel felszerelt tornaszobát és fejlesztõ
helyiséget is kialakítottak. A beruházással az intézmény nemcsak a kistérségi óvodai férõhely-

hiány csökkentésében, a környezettudatos nevelésben, de a
hátránnyal és fogyatékkal élõ,
valamint a sajátos nevelési igényû gyermekek integrációjában is
jelentõs szerepet kaphat.
„A Szentendrei Református Óvoda
most záruló beruházásának köszönhetõen olyan európai szintû,
energiatakarékos mûködtetésû
intézmény jött létre, amelynek a
gyermekek hitbeli nevelése mellett
a környezettudatosság alakításában is
nagy szerepe van.
Nem beszélve a mozgásfejlesztés és egyéni fejlesztés terén
megnyíló korszerû
óvodapedagógiai lehetõségekrõl, amelyek a hátránnyal
küzdõ, a sajátos nevelési igényû, vagy a
fogyatékkal élõ gyermekek számára kiemelt jelentõséggel

fotók  DR. SZALAI ZSOLT

Október 16-án számos egyházi és állami vezetõ – többek között Gyürk András, európai parlamenti képviselõ és dr. Dietz
Ferenc Szentendre polgármestere – részvételével avatták fel az uniós támogatás bevonásával korszerûsített Szentendrei
Református Óvodát.

Középen dr. P. Tóth Béla lelkész

bírnak” – nyilatkozta dr. P. Tóth
Béla, az óvodát fenntartó egyházközség lelkésze.
Az Új Széchenyi Terv keretében az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
létrejött
beruházás összértéke a közel 100

millió forint uniós támogatás, a
8,62 millió forint önkormányzati-,
valamint 61,4 millió forint egyházközségi forrás felhasználásával együtt több mint 170 millió
forint volt.
KOLOS EMÕKE

Befejezõdött a református gimnázium építése

Az óvodaátadás elõtt a Református Gimnázium impozáns tetõtéri kápolnájában tartottak hálaadó ünnepséget annak örömére, hogy a gimnázium építése – a most elkészült hõszigeteléssel és homlokzatfelújítással
– végleg befejezõdött, és az egykori laktanyából korszerû, minden igényt kielégítõ gimnázium lett.
A beruházás 12 évig tartott, és 800 millió forintba került. A meghitt ünnepségen Vivaldi Gloria részletei
csendültek fel a kibõvített Református Kórus és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola kamarazenekara
elõadásában.
XXV. ÉVFOLYAM 31. SZÁM  2011. OKTÓBER 21.  SzeVi
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Szobrok az Erdész
Galériában

Európa szereti a régi magyar zenét

Október 21-én, pénteken 18
órakor nyílik Zalavári József
szobrászmûvész kiállítása az
Erdész Galériában (Bercsényi
u. 4.). Megnyitja Bor István
esztéta, közremûködik FeketeKiss Sándor zeneszerzõ.
Nyitva: hétfõ kivételével minden nap 10 és 18 óra között.

A Pro Musica Antiqua Hungarica Egyesület égisze alatt mûködõ szentendrei Kecskés Együttes
szeptemberben egy országimázst emelõ koncertkörúton volt Európában. Sikereik állomásai:
London, Cambridge, Hedford, Kingston, Brüsszel, Stuttgart és München.

PartyTime
Szeretettel várnak mindenkit
Bereczki Katalin festõmûvész
PartyTime címû kiállításának
megnyitójára október 22-én,
szombaton 17 órakor a Rédai
Galériába (Kucsera u. 6.).
Megnyitja Bodolóczki Linda
festõmûvész. Megtekinthetõ
november 10-ig, kedd-szombat
10-18 óra között.

Art Market
Október 27-tõl 30-ig a Millenáris B épületében (Budapest
II, Kis Rókus u.) az Art Market
keretében naponta 10-tõl 20
óráig látogatható – Johan van
Dam szervezésében – az alábbi
mûvészek alkotásai: Bóbics
Diána, Haász István, Lehoczky
Krisztina, Márton Enikõ.
Johan van Dam évekig aktív
szereplõje volt a magyar
mûkereskedelemnek, a szentendrei Artéria Galéria vezetõje/üzemeltetõje volt, illetve
egyik alapítója a Budapest Art
Exponak. Az elkövetkezendõ
idõszakban szeretné az általa
megálmodott galériát megvalósítani, ennek elsõ
lépéseként mutatja be az Art
Marketen mûvészeti profilját.
Az Art Market Budapest
kortárs nemzetközi képzõmûvészeti vásár, célja hazánk
és a kelet-közép-európai régió
kortárs mûvészetének megismertetése a széles közönséggel
és a mûértõkkel. A vásár látogatása ingyenes.

Szeptember 10-én délelõtt és
délután a magyar lant és kobozmûvészet évszázadait mutatták
meg L. Kecskés András angol
nyelvû bevezetõje után. A többórás rendezvénynek a londoni
Magyar Kultúra Központja adott
otthont. A XVI-XVII. századi magyar táncokat rejtõ tabulatúrák
képi és hangzó bemutatása nagy
tetszést aratott az értõ hallgatóság soraiban. L. Kecskés
András tudományos elõadását
este hangverseny követte; lantok,
kobzok, hárfák nemes hangzásával telt meg a terem és a megjelentek szíve.
11-én egy – Angolhonban nem
szokatlan – délidei koncert keretében telt meg a cambridge-i
Fitzwillam College Chapel, melyet
Seiber Mátyás, magyar származású zeneszerzõ leánya szervezett. A koncerten külön nagy sikerrel hangzott el a szerzõ 1922ben írt kompozíciója (Saraband
and Gigua in Old Style). Viola da
gambán Nagyné Bartha Anna
szólaltatta meg három lant kíséretével, mely a maga nemében
világbemutató lett.
Másnap este Bedfordban egy XIV.
századi templomot töltött meg a
nagyérdemû közönség. A régi
magyar pengetõs zenét élénk taps
követte.
A szervezõ munka közben számos
segítõ barátra leltek, akik a
Kecskés együttes kellemes tartózkodásáról önzetlenül gondoskodtak. Egyikük, Jeni Melia
énekesnõ, hegedûmûvész, zeneterapeuta a koncerteken magyar
virágénekeket énekelt. A magyar
ének szövegét Domján Gábor
fordította angolra, aki „mellékesen” egy igen nagyméretû
basszuslanttal támasztotta az
együttes szép hangzását. Másnap
este egy Temze melletti, jó
akusztikájú, 1309-ben épült

Public Art pályázat
Lapzártánk után, szerda este értékelte a zsûri a Public Art pályázatra
beérkezett 24 mûvet. A pályázatot ideiglenesen megvalósítandó
mûvészeti alkotások elkészítésére, a városlakók, valamint a turisták
figyelmének felkeltésére, és az elmúlt idõszakban történt fejlesztések
és változások népszerûsítése érdekében írta ki a TDM Kft.
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kápolnában hangzott el a londoni
mûsor.
15-én este a Brüsszeli Magyar
Kultúra Házában mutatták be a
régi magyar táncokat és énekeket,
melyet dr. Reményi Krisztina, a
Magyar Köztársaság Kulturális
Intézete igazgatója szervezett az
együttes számára a budapesti
Balassi Intézet támogatásával,
mely dr. Hatos Pál fõigazgató
irányításával szolgálja a magyar
mûvelõdést. A koncert bevezetõ
darabjai Balassi Bálint énekelt
verseit idézték. Mondanunk sem
kell, hogy ehhez hasonló telt
házat már régen nem láttak az
intézet falai.
Másnap, 16-án a Stuttgarti
Magyar Kulturális Intézet új igazgatójának, dr. Ódor Lászlónak
beiktatási ünnepségét színesítették. Másodnapra a stuttgarti
Szent Gellért plébánia magyar
közössége vendégelte meg az
együttest. Délután a Kecskés
Együttes részvételével dr. Tempfli
Imre plébános rendezett régi
„muzsikai” egyházzenei áhítatot
modern templomuk falai között.
A napsütéses õszelõ hó 22.
napján este a Müncheni Hangszermúzeum adott otthont a régi
magyar muzsikának, melyet a
múzeum tudós vezetõje, Varsányi
András
igazgató
szervezett
Milkana Martin asszony segítségével. A kétrészes koncertet,
melyen a magyar zene mellett a
második részben a régi török zene
is megszólalt eredeti hangsze-

reken (kemancs, zurna, koboz,
def, ud stb.), nagy érdeklõdés
kísérte.
A 23-i búcsúkoncertet Thomas
Gundermann igazgató müncheni
zeneiskolájának színpadtermében
játszották, melyre az ottani
Oktober-Fest hangulata nyomta
rá bélyegét. A Kecskés Együttes a
legmutatósabb táncokkal és
dalokkal rukkolt elõ a hangverseny folyamán, melyben maga
Gundermann tanár úr is közremûködött egy maga felfedezte
középkori, német dudán. A
Kecskés együttes tagjai ezúttal
Tímár Sára, Pálmai Árpád, Nagyné Bartha Anna, Lévai Péter,
Molnár Péter, Kecskés Péter és
Domján Gábor voltak.
A nyugat-európai régi muzsikát
kedvelõk, akik e pár hét alatt a
Kecskés Együttes régizenei koncertjein a magyar táncokat és
énekeket hallgatták, hazánkat
ezentúl a magas szellemi
értékekkel párosíthatják össze
emlékeikben.
A sok türelmet kívánó szervezõi
munka és a nagysikerû hangversenyek emléke íratta velem e
sorokat. Zenész barátaimmal
test- és lélekközelben éreztük:
Európa szereti, igényli és érti a
magyar történelmi zenét, ha kellõ
mûvészi alázattal odavisszük. A
következõ koncertkörutunk szervezését a mai napon elkezdtük.
L. KECSKÉS ANDRÁS
mûvészeti vezetõ, érdemes mûvész
www.kecskesegyuttes.hu
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Howard Hughes
magánya

Idén a Kárpát-medencei magyar festészetet állítja a középpontba október 11. és 18. között Budapesten és
több vidéki városban a 10. Magyar Festészet Napja. Ennek a rendezvénysorozatnak része az a kiállítás is,
amely a MûvészetMalomban nyílt meg október 17-én. Novotnyi Tihamér mûvészettörténész megnyitó
beszédében ennek a seregszemlének
a sokszínûségét, változatosságát
hangsúlyozta. A hazai és a határon
túli középgenerációs festõk magas
színvonalú megmutatkozása ez a
tárlat, amelyen 150 alkotó különbözõ méretû, stílusú, technikájú,
tematikájú festménye került kiállításra. Bráda Tibor festõmûvész, a
Magyar Festészet Napjának egykori
ötletadója szerint ez az ünnep egyre
nagyobb figyelmet kelt – jól példázza
az idei kiállítássorozat is.

November 11-ig látogatható a
Vajda Lajos Stúdióban Tasnádi
József Installációja – megtekinthetõ pénteken 13-17 óra,
szombat-vasárnap 11-17 óra
között.
Az installáció egy metaforikus
helyzetrekonstrukció, amely
megkísérli tárgyiasítani
Howard Hughes milliárdos
különös magányát. Amikor
birtokolt dolgaink, az addig
felhalmozott tudásunk és
tapasztalatunk vélt vagy valós
eredményei lényegtelennek és
kicsinyesnek tûnnek, amikor
a világ végtelenül távolivá
zsugorodik, amikor az önkifejezés teljesen értelmetlenné
válik. A magány egy transzcendentális láz – a létezni akarás
határa.

Az ingyenesen látogatható tárlat
október 30-ig tekinthetõ meg,
hétköznap 13-18 óra, a hétvégén
pedig 11-19 között.

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Kárpát-medencei magyar festészet a Malomban

RAPPAI ZSUZSA

Novotny Tihamér megnyitó beszédét tartja, mellette balra Bráda Tibor, jobbra Kolti
Helga, a Szentendrei Kulturális Kft. vezetõje

fotók  MISER ISTVÁN

Aknay-kiállítások

fotó  MISER ISTVÁN

„Nem múlt el nyomtalanul...”

Meglepõen nagy érdeklõdés kísérte azt a megnyitót,
amelyet október 17-én tartottak a Fõ téri Képtárban.
Ekkora tömeg ugyanis inkább képzõmûvészeti kiállításoknál megszokott. Ezúttal a Pest megyében
feltárt honfoglalás kori leletek vonzották ily nagy
számban a nézõket. Nem véletlenül, hiszen ezek a
10. századi sírokból elõkerült tárgyak – múzeumok
becses darabjai – ritkán láthatók így együtt. Mint
Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató köszöntõjében hangsúlyozta, a kiállított tárgyak közgyûjteménybe kerülése gyakorta civilek
önzetlen összefogásának köszönhetõ, hiszen a földmûvelés során fellelt tárgyakat a múzeumokba juttatták.
A honfoglalás kori sírokban talált tárgyak múltunk
távoli, kevéssé ismert korszakát reprezentálják – az

államalapításig tartó idõszak legfontosabb tárgytípusait képviselik. A vasból, bronzból, ezüstbõl,
aranyozott ezüstbõl, szarvasagancsból készült lószerszámok, nyílhegyek, ékszerek, övveretek, ruhacsattok és pitykék nemcsak szépségükkel, mívességükkel varázsolják el a ma emberét, hanem segítségükkel gazdagodik tudása errõl az idõszakról.
A kiállítás legbecsesebb darabja az az aranyozott
ezüst tarsolemez, amelyet Füredi Ágnes és Rácz
Tibor Ákos régészek találtak 2010 õszén Pest megye
délkeleti részén, Bugyi és Dabas térségében. Az
országosan is kiemelkedõ jelentõségû, egyedi kompozíciójú, klasszikus honfoglaláskori motívumkinccsel díszített tarsolylemez anyaga, kidolgozásának magas színvonala viselõjének elõkelõ rangjára
utal. Elõkerülése a régió eddig kevéssé felismert
jelentõségét igazolja.
Ahogy dr. Révész László, a Magyar Nemzeti Múzeum
tudományos munkatársa és a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének vezetõje megállapította, a Bugyi határában elõkerült tartsolylemez a
szakma nagy ünnepe, egy fontos kézfogás az
õsökkel, vagyis egy újabb lehetõség e korszak
értelmezéséhez. A kiállított leletek azt bizonyítják,
hogy szükség van a múzeumi szervezet, az intézmények megõrzésére, mert nélkülük ezek a kincsek
elkallódnak, nem õrzõdnek meg.
A kiállítás november 27-ig, szerdától vasárnapig 10tõl 18 óráig látogatható.

Október 25-én, kedden 18.30kor nyílik Aknay János
Kossuth- és Munkácsy-díjas
festõmûvész kiállítása a Gyulai
Várszínházban (Gyula, Kossuth
u. 13.). A vendégeket köszönti
dr. Görgényi Ernõ, Gyula város
polgármestere és Gedeon
József, a Gyulai Várszínház
igazgatója, megnyitja P. Szabó
Ernõ mûvészettörténész. A
megnyitó után 19 órakor
kezdõdik Márai Sándor
Füveskönyve alapján A köznapiról és a látomásról címû
színházi est egy szereplõre és
egy hegedûsre Benkõ Nóra
színmûvész és Balázs Barnabás hegedûmûvész közremûködésével. A kiállítás
megtekinthetõ december 20-ig,
munkanapokon 9-16 óra
között.
*
Október 29-én, szombaton 16
órakor a Horváth & Lukács
Galériában (Nagycenk, Kiscenki
u. 47.) nyílik Aknay János kiállítása, melyet L. Simon László
országgyûlési képviselõ, a parlament kulturális bizottságának elnöke nyit meg. A kiállítás tárlatvezetéssel
összekötött zárónapja
(finisszázs) december 10-én,
szombaton 16 órakor lesz: a
mûvésszel P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész beszélget.

RAPPAI ZS.
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Hatvanhét – ezzel a játékosan megfogalmazott címmel nyílt meg
október 5-én Jávor Piroska festõmûvész kiállítása a P'Art Moziban. A
falakat beborító színpompás festmények és merített papírra készült
grafikák az elmúlt évek alkotásai. Török Katalin néhány szavas megnyitója után a közönség egy kötetlen hangú, baráti beszélgetés – a
Hölgystaféta elnevezésû sorozat aktuális eseményeként – résztvevõje
lett. Amelyben mindenek elõtt arról esett szó, hogyan élte meg Jávor
Piroska azt a több hónapos „számüzetést”, amelyet mûterme felújítása
jelentett. Végül is ennek a kényszerköltözésnek a következtében kerültek elõ a mûterembõl néhány korábbi, eddig ki nem állított képe, amelyek közül jónéhány most itt
látható.
Ez a kamarakiállítás olyan,
mintha a látogató egy mûteremlátogatás részese lenne. S a kedves
beszélgetés által egy igen személyes találkozásé is. Ebben szóba
került például az idõ kérdése,
amely sokat foglakoztatja a festõmûvészt. Saját és családtagjainak születésnapi képei követik hosszú évek óta az idõ múlását. A
mostani kiállítás címadója a római számok és latin betûk szellemes
keverékébõl összeálló Hatvanhét Jávor Piroska aktuális születésnapi
képe. Az est folyamán szó esett még az alkotás folyamatáról, az
újjáalakult, immár világos mûteremrõl, amely új korszakot nyithat festészetében, valamint a legkedvesebb idõtöltésérõl, a filmrõl is. A
beszélgetés végén a résztvevõk között kisorsoltak néhány, Vincze
László mûhelyében készült, a mûvésznõ grafikáit tartalmazó mappát.
A kiállítás november végéig látogatható a P'Art Moziban (Dunakorzó
18.).
RAPPAI ZSUZSA

III. „Tenger és Szó, ami
elválaszt és összeköt”
NEMZETKÖZI KÖLTÕTALÁLKOZÓ, REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM, SZEPTEMBER 15.
Diákok és tanárok egyaránt lelkes izgalommal készültünk arra, hogy a
világ különbözõ tájairól érkezõ költõket egy irodalmi est keretében
fogadjuk a Szentendrei Református Gimnáziumban. Arra vállalkoztunk, hogy az alkotásokat magyar nyelven elõadjuk, és röviden megismertetjük a közönséget a szerzõk életrajzi adataival is.
Kilenc költõ érkezett a „nagyvilágból”, akiknek a versét fordításban:
kaptuk meg: Rado Georges Andriamanantena (Madagaszkár), George
Eliot Clarke (Kanada), Ion Cocora (Románia), Menachem M. Falek
(Izrael), Alexandra Kruchkova (Oroszország), Luurur Jaan Malin (Észtország), Andreas Saurer (Svájc), Jevgenyij Sztyepanov (Oroszország),
Bernhard Widder (Ausztria). A költõtalálkozó fõ szervezõje és magyar
résztvevõje Gaál Áron volt.
Csak nyolcan voltak velünk, mert a madagaszkári költõ a közelmúltban
meghalt, így rá csak emlékezhettünk, Sztyepanov orosz költõ pedig
megbetegedett.
A szervezés a humán munkaközösség feladata volt, 20 diákunk vett
közremûködõként részt, a közönséggel együtt kb. százan voltunk fenn
a kápolnában. Az estet színesebbé tette Dulai Dóra gyönyörû énekével,
Makai Annamária a zongorajátékával, és Szappanos Ildikó Esõcsepp
tangó címû saját
szerzeményének
elõadásával.
Három
„saját”
költõnk is elmondhatta egy-egy versét (a vendégek
angol fordításban
megkapták):
Krasznai Zsófia,
Boross Krisztina
és Rózsa Viktória.
Az est nagyon jól
sikerült. Az tervezett másfél óra helyett három órát voltunk együtt, és
nagyon jól éreztük magunkat. A vendég költõk kedvesek, barátságosak
és hálásak voltak. A saját nyelvû elõadásaikat is élveztük, annyira
szuggesztíven adták elõ. A végén még beszélgetésre és barátkozásra is
volt idõ.
Gaál Áron költõ, szervezõ az est után így nyilatkozott: „Ez a fesztivál
és benne Nálatok, az iskolában a diákok és a külföldi vendégek
egymásra találása, közös délutánja és »irodalmi estje« jóval több volt
annál, hogy feledésbe veszhetne. Valódi örömünnep volt. A nagyvilág
alkotóinak és a magyar középfokú oktatás, benne a nagy hagyományú
és mindig is nagyon komoly és maradandó értéket képviselõ református szellemû oktatás diákjainak, tehetségeinek egymásra találása.
Meggyõzõdésem, hogy azok, akiknek része volt a szervezésben és a
lebonyolításban, kultúr- és irodalomtörténetet írtak.“
Végsõ soron elmondható, hogy a találkozó várakozáson felül jól sikerült, megért minden fáradozást, szép emlékként tehetjük el mindannyian.
KUN CSABÁNÉ KOVALIK JUDIT

Mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív est
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Csevej címû beszélgetõs est
következõ rendezvényére, melynek vendége Seres Borbála gitármûvész
lesz, aki nemrégiben végzett a Bécsi Zeneakadémián, nyert nemzetközi
versenyt nyert, és több ízben volt díjazott. Akik október 25-én, kedden
19 órakor a Pest Megyei Könyvtárba ellátogatnak, játékát is meghallgathatják, ami fantasztikus élményt ígér.

18

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 31. SZÁM  2011. OKTÓBER 21.

KULTÚRA

A BARCSAY JENÕ ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

tõdi za motalúm
Újabb könyvvel jelentkezett Kertész Péter – a
talányos címû tõdi za motalúmmal, amely visszafelé olvasva azonban rögtön értelmet nyer. A
betegsége miatt féloldalára bénultan élõ kiváló
újságíró az elmúlt fél év történéseirõl, az ezekhez
kapcsolódó gondolatairól számol be a Wesley
János Kiadó gondozásában megjelent könyvében.
Ahogy Komoróczy Géza a kötet elõszavában írja:
„Kertész Péter egy évvel ezelõtt, 2010 júliusában,
alkotószabadságra ment. talán nem ment:
küldték; talán nem is küldték: küldte a sorsa. Elég izgága volt egész
életében, nyughatatlan, kötözködõ, s akkor azt mondta a sors – legbensõbb
énje! – : elég volt, nyugodj le egy kicsit.” Kertész Péter azonban nem nyugodott le. Elõzõ könyvében, az egy ujjal címûben is ugyanazzal a perlekedõ
indulattal, frissességel reagál a napi politikai eseményekre, mint egykoron.
A nagybetûk nélkül, egy ujjal írt naplószerû feljegyzésekben Kertész
kényszer szülte új stílusa töredezetté válik, gyakorta be nem fejezett
mondatokkal, félbeszakadt gondolatokkal. Azonban bámulatra méltõ
szellemi frissesége, a mindenre azonnal reagáló újságírói készsége változatlan. A legutóbbi idõk gondolatait közreadó a tõdi za motalúm a napi
politikára való utalások mellett a személyes – gyakran esendõ – létrõl, a
családról, betegségrõl, gyászról és örömökrõl egyaránt szól. Élvezetesen, a
tõle megszokott kesernyés iróniával.
Élvezetes helyzetjelentést kap az, aki Kertész Péter új könyvét olvassa. Az
országról, a világról azon a szûrõn át, ahogy õ nap mint nap megéli.
RAPPAI ZSUZSA

Csík a foltban
Október 7-én nyílt meg Tímár Gergõ (Forgács Társaság) kiállítása Csík a
foltban címmel a Kucsera utcai Folt kávézóban. A kiállítást Herpai András
mûvészettörténész nyitotta meg.

A Barcsay Jenõ Alapítvány
nyílt felhívással fordul
fiatal, pályakezdõ festõmûvészekhez, hogy
jelentkezzenek az 1990 óta
évente meghirdetett
Barcsay-díj elnyerésére.
Az alapítvány létrehozásához Barcsay Jenõ
festõmûvész testvére,
Erzsébet tett közérdekû
felajánlást. Ennek célja,
hogy erkölcsi elismerést és
anyagi támogatást nyújtson azoknak a magas színvonalú alkotói

tevékenységet folytató
pályakezdõ festõmûvészeknek, akiknek
munkássága õrzi és továbbviszi Barcsay Jenõ szellemi örökségének értékeit.
JELENTKEZÉS
HATÁRIDEJE:
2011. november 1.
A jelentkezéshez kérjük
mellékelni a pályázó
munkásságát bemutató
papír alapú portfoliót
(katalógusokat, fotókat,

egyéb dokumentumokat),
valamint publikálásra alkalmas szakmai önéletrajzot.
A pályázatokat postán
vagy személyesen lehet
eljuttatni a
Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületéhez
1146 Budapest,
Olof Palme sétány 1.
Postacím: 1406 Budapest
76, Pf.: 26.
A díj átadására 2012
januárjában, Barcsay Jenõ
születésnapján,
Szentendrén kerül sor.

Fotókiállítás
Szentendre Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit a Szentendre
Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága „Tûzoltók – Istennek dicsõség, egymásnak segítség” címû fotókiállítás megnyitójára, november 2-án,
szerdán 17.30-kor a Városháza Polgármesteri Galériájába. A kiállítást
megnyitja: Dobson Tibor tü. dandártábornok OKF hivatalvezetõ, a résztvevõket köszönti dr. Dietz Ferenc polgármester. A vendéglátást biztosítja a
Korona Étterem.

Az Asszonyi család közös kiállítása
Az Izbégi Általános Iskola nevelõtestülete tisztelettel hív mindenkit az
Asszonyi család: Asszonyi Tamás szobrászmûvész, Jávor Piroska festõmûvész, Asszonyi Zsófia tervezõgrafikus kiállításának megnyitójára az
Izbégi Általános Iskola aulájába október 28-án, pénteken 18 órakor.
Ünnepi köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester, fuvolán közremûködik Pozsár Eszter fuvolamûvész. A kiállítást megnyitja: Kemény
Zoltán tervezõgrafikus. A kiállítással egyidõben megtekinthetõk az Izbégi
Általános Iskola tanulóinak a képzõmûvészeti napon készített alkotásai is.

Nagy Rajzolás
A Kampány a Rajzolásért 2000-ben Angliából indult, majd az évek során
világszerte több száz intézmény, iskolák, múzeumok, kiállítóhelyek csatlakoztak a programsorozathoz. A rajzolás fontos, hiszen összehozza az
embereket, segít kommunikálni, kifejezni önmagunkat, megoszthatjuk
saját kis világunkat másokkal, valamint fejleszti a kreativitásunkat.
A Magyar Festészet Napját megelõzõ vasárnap, október 16-án a Megyei
Múzeumigazgatóság által meghirdetett Fõ téri Nagy Rajzoláson – melyet
Vinkler Zsuzsi képzõmûvész ötlete, a labirintus szerûen kifeszített átlátszó
fóliára történõ térrajzolás tett még élvezetesebbé – több százan, a helyiek
mellett a Fõ téren áthaladó turista csoportok tagjai hagyták rajzos kézjegyüket a fóliákon, a kereszt mellé elhelyezett nagy tablón, de sokan kis rajzokat is készítettek krétával, tollal, szénnel az erre biztosított asztalokon.
IGAZI SZENTENDREI „BULI“ VOLT – JÖVÕRE FOLYTATJUK!
KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA
csoportvezetõ

ELÕADÁSOK
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Október 21. péntek 18 óra
Verseimmel lelkeket óvok
Szõke István Attila vetíttet képes elõadása

GYEREKEKNEK
Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 6.

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

Október 28. péntek 18 óra
Martinuzzi Fráter György meggyilkolása, a Rákóczi szabadságharc
Szent Korona-tan összefüggése
Dr. Tóth Judit történész elõadása
November 4. péntek 18 óra
Álmos küldetése II.
Varga Tibor elõadása
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Ötperces Galéria
ZASZLAVIK JENÕ AZ ÖTPERCES GALÉRIÁRÓL,
AZ AGY TANODÁRÓL ÉS A MÛVÉSZETI ÉLETRÕL
Zaszlavik Jenõ Emil tervezõ,
grafikus, az AGY Tanoda Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola
egykori grafika-rajz-mûvészettörténet tanára, az iskola szellemi alapítója, az egyesület örökös
elnöke, a helyi Rotary klub
tiszteletbeli tagja elmesélte a
korábban lapunkban már megjelent „Ötperces Galéria” történetét, a megnyitó izgalmait,
valamint a szentendrei és
általános mûvészetrõl vallott
véleményét.
Történetét a házi galéria ötletével indította. 66. életévét betöltve, súlyos betegségei után
kénytelen volt visszavenni a
korábbi évtizedekben megszokottá vált alkotó életvitelébõl.
Úgy döntött, hogy létrehozza
Stéger közi otthonában öt perc
alatt megtekinthetõ tárlatát,
ismerõsei és barátai számára
(ami több száz emberre rúghat),
hogy szervezetét megkímélve
szellemi tevékenységet végezhessen. A megnyitóra érkezõ
barátaival megindult a nézelõdés és a hosszas beszélgetés
egykori tanárokról, tanítványokról, a közösen átélt kalandokról.
Jenõ bácsi örömmel beszélt,
fotókat mutatott az AGY Tanodában eltöltött évek munkájáról, a ceruza formájú épületszárny megépítésérõl (saját ihletettség), melynek kialakításához Alföldi György építész DLA
és a Szentendrei Építész Iroda

Ezeknek nem szabad múló
értékrendeknek, elenyészõ igyekezeteknek lenniük, hanem a
társadalom részét kell képezzék,
akár zenei, festészeti, szobrászati vagy irodalmi mûvelõdésrõl
van szó. Nagy pedagógiai tapasztalattal a háta mögött vallja,
hogy az alapismereti mûvészeti
neveléssel, az egyszerû, megfelelõ motivációkkal a gyerekek

szinte várják a kibontakozásuk
lehetõségét.
Zaszlavik Jenõ Pro Urbe emlékéremmel kitüntetett mûvész,
akinek városunkban, de Európában is több kiállítása volt, az
aktív évek után most otthonában,
Ötperces Galériájában fogadja
látogatóit. Nézzék meg képeit!
KASZTA SZABOLCS

Tisztelt Olvasók és Városukat Szeretõ Polgárok!

Zaszlavik Jenõ és Benkovits György

vezetõje, Kocsis József Ybl-díjas
építész újszerû megoldásokkal
járultak hozzá. Szóba kerül Civin
János és Leitner Gábor egyesületi
örökös tagok, az alapítvány
kuratóriumának, a tanoda tanárainak, gazdasági közösségének munkája. S ha már a
neveknél tartunk, szóba kerülnek azok a mûvészek is, akikkel
jó kapcsolatban állt és akiknek
sokat köszönhet: Benkovits
György, Deim Pál, Aknay János,
Bereznay Péter és Bukta Imre.
Zaszlavik Jenõ célja mindmáig a
gyerekekben megteremteni a humanista gondolkodásmódot, a
mûvészeti impulzusok kifejezésének módjait, irányt mutatni
a fiataloknak, hogy értõ kezekben fejleszthessék adottságát.

Az 'AGY' Tanoda testvériskolájaként mûködõ Mûvészeti Mûhely
Iskola a Tanodával egy humán-reál környezeti programra kezdték
meg mûködésüket. A szükséges anyagi ráfordítás egyre nehezebben volt megteremthetõ, végül is a „praktikus szemlélet”
bezáratta az iskola mûvészeti mûhelyét, miközben a gyerekek sikert sikerre halmoztak. Az Agy Egyesület jelenlegi választott
elnöke, dr. Várnay Szabolcs mindent megtesz, hogy Szentendrén a
képességfejlesztés révén tehetségeink hírnevet szerezzenek a világban nemzetünknek. Ebben én is tenni akarok. Isten engem úgy
segéljen!
ZASZLAVIK JENÕ EMIL

az AGY alapító örökös elnöke,
Pro Urbe-díjas (1999)

Kocsis Gáspár és Kutasi Attila építészek Zaszlavik Jenõ galériájában

Szentendre a budapesti Gödörben
Idén is megrendezte a negyven éve mûködõ, legendás Vajda Lajos
Stúdió, a tizenöt éves OMKAMRA mûvész csoport és a fiatalok
Forgács Társasága közös nagyszabású kiállítását Budapesten, az
Erzsébet téri Gödör Klubban. A szentendrei hétköznapi progresszív
alkotók seregszemléjén – mely a régi vajdás hagyományokat idézve
kibõvült a meghívott barátokkal, vendégekkel – az alkotók friss festményei, grafikái, printjei, installációi és videóalkotásai voltak
láthatóak.
Az október 8-i fesztiválon, mely egyben a két hetes kiállítás megnyitója volt, nyolc szentendrei zenekar adott koncertet, és a hazai performance mûfaj prominens képviselõi mutatkoztak be hat önálló
elõadáson. A kiállítást és a fesztivált Mélyi József mûvészettörténész
nyitotta meg Szentendre polgármesterének köszöntõje után. Dr. Dietz
Ferenc beszédében kiemelte: „Ez a kiállítás nem csupán az alkotók
számára jelentõs, hanem egész Szentendre számára, mert lehetõséget
nyújt arra, hogy fõvárosi, országos körökben is megismerhessék helyi
mûvészeink legújabb alkotásait.”
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KULTÚRA

P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:
750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
 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

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

 október 27. csütörtök
18.00 PÁL ADRIENN (136’) kh.: 16 év
20.20 GURU (72’)
21.30 KÖSZÖNÖM, JÓL (40’)

 október 28. péntek
17.15 KÖSZÖNÖM, JÓL (40’)
18.00 APACSOK (80’) kh.:12 év
19.20 KULT_UR.HU (145’)

 október 29. szombat
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ
MESE (70’) kn.
18.20 AZ ÜGYNÖKÖK A PARADICSOMBA MENNEK (91’) kh.: 12 év

 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’)

20.00 APACSOK (80’) kh.: 12 év

 október 30. vasárnap
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ
MESE (70’) kn.
18.10 VAD MAGYARORSZÁG - A
VÍZEK BIRODALMA (52’),
SIMON VAGYOK (11.41’),
ORSOLYA (7.48’)
19.20 (ingyenes) LÁTHATATLAN
HÚROK - A TEHETSÉGES
PUSKER NÕVÉREK (70’)
20.30 A FÖLD SZERETÕJE (100’) kh.:
12 év

 október 31. hétfõ
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.: 16 év

18.10 A HALÁLBA TÁNCOLTATOTT
LEÁNY (106’) BA
20.00 KULT_UR.HU (145’)

 november 1. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG A VÍZEK BIRODALMA (52’),
SIMON VAGYOK (11.41’),
ORSOLYA (7.48’)
18.30 (ingyenes) LÁTHATATLAN
HÚROK - A TEHETSÉGES
PUSKER NÕVÉREK (70’)
19.45 EAST SIDE STORIES (90’) BA

 október 26. szerda

 november 2. szerda

18.00 NADER ÉS SIMIN
- EGY ELVÁLÁS TÖRTÉNETE (123’)
kh.:16 év

18.00 BEST OF BU SHO.HU 2011 BA.
(magyar rövidfilm válogatás, 120’)
20.00 PÁL ADRIENN (136’) kh.: 16 év
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Siesta kályha és gázpalack újszerû
állapotban eladó. Tel. (26) 313-639.

A Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó 50 ezer Ft + rezsiért.
Tel. 06-20-314-9080.

Dekoratív, 1,5 m-es szobafenyõ helyhiány miatt olcsón eladó. Ingyen elvihetõ 3 db kaktusztál. Tel. (26) 313639.
Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot, egyéb
dísztárgyakat vásárolok
gyûjteményembe. Hétvégén is! Tel.
06-20-947-3928.

ÁLLÁS
Közjegyzõi irodába titkárnõi beosztásba munkatársat keresek. Feltételek:
gépírástudás, professzionális szintû
számítógépes ismeretek. Tel. (26)
300-763.
Szentendrei munkahelyre keresünk
profi weboldalszerkesztõt, üzemeltetõt havi 50 ezer Ft alapfizetésért 3-4 órás munkára.
Jelentkezéseket az office@dentium.hu
címre várjuk.
Szentendrei vendéglõ kézilányt
keres. Tel. 06-30-992-2966.
Szentendrén, a Hév-végállomásnál
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. 06-30-3305254, 06-30-455-0495.

ÁLLÁST KERES

Belváros közeli vagy Bükkös-parti
házat keresek 1+1 évre, 200 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30299-0376.
Tahiban, családi házban külön
bejáratú lakrész 1-2 fõnek kiadó. Tel.
06-20-430-3979.
Füzesparkban 61 nm-es, gázfûtéses,
egyedi mérõórás, bútorozatlan lakás
megbízhatónak kiadó. Tel. 06-20-4303979.

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

Albérlet kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

Másfélszobás lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen, a CBA
magasságában, bútorozva, gépesítve.
Irányár: 50 ezer Ft/hó+rezsi+1 havi
kaució. Tel. 06-20-591-6906.
Szentendrén, a Duna-korzón igényesen felújított, bútorozott, 50 nm-es
lakás kiadó. Tel. 06-30-218-6193.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-7199.

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

Szentendrén 33 nm-es lakás kertkapcsolattal, bekerített udvarban eladó.
Tel. 06-70-617-9113.
Eladó a Bükkös-patak közelében 1400
nm-es telek régi lakóházzal 39,9 millió
Ft-ért. Tel. 06-30-620-9787.

Apróhirdetéseink 70 Ft/szótól!
Hirdetésfelvétel:
hétfõ-kedd
9.00-18.00 óráig
Dunakorzó 11/A
reklam@szevi.hu
26/505 120

SZOLGÁLTATÁS
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, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-2990376.

Tahiban, a Külsõ-Nyulas utcában
ingatlan eladó. Tel. 06-20-9809720.

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

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával 2
generációs lakóház 35 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.

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

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

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26)
311-847, 30-950-4187, Mezei
Sándor.
KÉPKERETEZÉS. www.adeko.hu,
(26) 327-881.

OKTATÁS
Történelem, magyar érettségire
felkészítés korrepetálás általános és
középiskolások részére. Szentendrén
a belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

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

Szentendrén, Boldogtanyán 200 nöles saroktelken szerkezetkész családi
ház eladó 20,9 millió Ft-ért. Tel. 0630-560-3567.

Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal a Szentendrei
Hév-vonalán, Kaszásdûlõn. Te l. 0630-617-1828, 06 (1)-242 6826.
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Vállalkozások teljes körû ügyviteli,
számviteli, adózási feladatainak
ellátását vállaljuk. Árgus
Könyvelõiroda Szentendre. Tel. (26)
500-811.
Egyedi bútorkészítés (konyha, szoba,
gardrób), restaurálás (bútorok,
ablakok, ajtók, falépcsõk felújítása).
Tel. 06-30-281-8479.

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

Konténeres sittszállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Asztalos munkák, beépített
szekrények, ház körüli munkák, javítások gyorsan és megbízhatóan. Tel. 0670-333-6525, (26) 341-208.

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

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák a Szentendrei HÉVvégállomás közelében otthonos
környezetben, vagy az Ön
otthonában. Nyelvvizsgára való
felkészítés (TELC, EURO, ECL,
CAMBRIDGE stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában diplomázott
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral. Do not hesitate! Tel. 0670-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben, 65 nm-es
teraszos szép kis ház olcsón, 24
millió Ft-ért eladó. Megéri! Tel 0630-299-0376.

Németoktatás. Friss diplomás, német
szakon végzett lány magánórákat vállal kezdõ szinttõl. Tel. 06-20-2735873.

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

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

LAKÁS, INGATLAN
Eladó lakás a Püspökmajorlakótelepen: 41 nm-es, erkélyes. II.
emeleti. Vagy elcserélném magasföldszinti, erkélyes, hasonlóra. Vennék
erkélyes, ugyanilyet. Tel. 06-20-9527740.

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

Angol – gyerekeknek! Gitárszóval,
dalokkal, versekkel, mesékkel, szituációs gyakorlatokkal. Tel. 06-70-5273879, cserip12@hotmail.com.

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

Hirdessen a Szentendre
és Vidékében!
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Szentendrén 2011-ben épült 100
nm-es családi ház, kulcsrakész
állapotban eladó 35,9 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-354-9025,
lestar.david@gmail.com.

Szentendrén, a Hév-végállomásnál 30
nm-es garzonlakás egyedi mérõkkel
kiadó 45 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30444-5820.

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

EZOTÉRIA

Pismányban, Skanzen közelében,
gyönyörû helyen jó fekvésû, belterületbevonás, közmûvesítés elõtt
álló, 2-3 év múlva beépíthetõ, 1500
nm-es ingatlan értéken alul, 5500
Ft/nm áron sürgõsen eladó.
Szentendreiek elõnyben. Tel. 06-20494-2550.

Szentendrén kiadó egy 37 nm-es,
összkomfortos lakás. Bérleti díj: 50
ezer Ft+rezsi+két havi kauciót kérek.
Tel. 06-20-9434370.

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

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

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

Kiadó 44 nm-es igényesen felszerelt
lakás, egyedi mérõórákkal a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20368-8467.

Teljes körû könyvelõ állást keres. Tel.
06-70-251-8841.

ELTARTÁS

Összközmûves, 90 nöl-es építési telek
festõi környezetben 11 millió Ft-ért
igényesnek eladó. Tel. 06-30-6057199.
A Püspökmajor- lakótelepen 56
nm-es, III. emeleti lakás beépített
konyhával, hõmennyiségmérõvel,
tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-314-9080.

Szentendrén, a Szamárhegyen 50 nmes ház kis kerttel kiadó. Tel. 06-20433-3523.

Középkorú hölgy több éves gyakorlattal konyhai kisegítõ állást keres szentendrei étteremben. Tel. 06-70-6325556.

Pismányban kitûnõ helyen panorámás de nem távol, a magasban,
kétgenerációs lakóház 32 millió
Ft-ért eladó. Megéri! Tel. 06-30299-0376.

KIADÓ LAKÁS

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Eladó vagy kiadó kis galériás üzlet a
Bogdányi utca 5. szám alatt. Tel. (26)
316-153.
Szentendrén a Fõ térre és az
Alkotmány utcára nézõ üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-468-0566.
Budakalászon, nagy forgalmú üzletsoron két üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-530-8867.
Berendezett fodrászüzlet Szentendrén
kiadó. Tel. 06-20-536-0094, 06-20385-4557.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319-957.

EGYÉB
Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

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

SPORT

Elõzd meg a bajt! – Mellékhatás nincs!
Kétéves lehetett a lányom, minden
este követelte az ágyikóban a
mesét, én pedig annyira fáradt
voltam akkoriban, hogy majd minden ötödik mondatba bele-beleszõttem egy hatalmas ásítást. Egy
délután túl nagy volt a csend a
gyerek szobájában és belestem. Az
én kicsim a babáját altatta, mesét
olvasott fel…, és ásítozott közben.
Úgy hitte, ezt így kell, ez a normális. Miért jutott mindez eszembe? Mert az egészséges életmódról,
fõleg a megelõzésrõl szeretnék írni,
ez pedig itt kezdõdik: a mintánál,
amit adunk.
Nem gondolom, hogy akkor lennék
jó szülõ, ha megerõszakolnám magamat és futnék (amit utálok), hogy
lássák az utódaim, így kell ezt. Ezt
nem kell feltétlen elhinni nekem,
mert a futás nemcsak szégyen, de
hasznos is. Amúgy. Fiatalabb
koromban a két naggyal együtt róttuk a köröket gör- és jégkorival,
bicajjal. Szerencse, hogy a legkisebb
fiú cikinek tartaná, ha anyuja

Wadokai Karate
Európa-bajnokság

Október 15-én Meissen (Németország) adott otthont a 39.
Wadokai Karate Európa-bajnokságnak. A szentendrei Piramis
Sportegyesület öt versenyzõje
kvalifikálta magát a versenyre. A
csapat Meissenbe érkezése után
elõször városnézésre indult, majd
délután a regisztráción és egy
közös válogatott edzésen vett
részt. Másnap reggel a formagyakorlatokkal kezdõdött a verseny, majd a megnyitó ünnepséget követõen a küzdelemmel

gördeszkázna vele, bár az apujának
voltak hasonló, kósza gondolatai –,
többek között ezért nem is tervezem, de nem ez a fõ ok.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a családból kirepült ifjú felnõttek már nem ránk figyelnek.
Tévedés! Visszaleselkednek, hogy
öregszünk meg, miként élünk. Azért
hivatkozom rájuk, mert saját magunkért kevesebbet teszünk, mint
értük. Ami sajnálatos, mert én
szeretnék az unokáimmal szánkózni, ameddig lehetséges, életük része
maradni, a párommal bohóságokat
elkövetni.
Fõleg idõhiányra hivatkozunk. Pedig jobb hetente egy-két órát mozgásra szánni, mint késõbb kórházban feküdni, mûtétekre várni, vagy
örök életünkre részben vagy egészen mozgásképtelenségben élni,
súlyos betegségeket gyógyíttatni,
méregdrága gyógyszerekkel életünk
végéig tömni magunkat.
A Teremtõnk csodálatos munkát
végzett. Jól ki lett ez találva! Szervezetünk mindent idõben sugall, itt

folytatódott. A 16 ország
részvételével lezajlott viadalon
versenyzõink remekül helytálltak,
és az alábbi eredményeket érték el:
Herczeg Balázs junior egyéni kata I.,
Tremmel Márton kadet egyéni kata III.,
Juhász Tamás Máté
kadet egyéni kata V.,
Bereczki Roland junior egyéni kata V.,
Tóth Péter felnõtt
egyéni kata V.
Az egyéni versenyszámokat követõn
versenyzõink csapat
formagyakorlatban
álltak a küzdõtérre. Kimagasló
formát bemutató versenyzéssel
mind a két csapatunk Európabajnok lett.
Kadet csapat I.: Tremmel Márton,
Juhász Tamás Máté, Sípos Ádám
Felnõtt csapat I.: Tóth Péter,
Bereczki Roland, Herczeg Balázs

fáj, ott fáj! Ha elhessegetjük a figyelmeztetést, kénytelen erõszakosabban jelezni: na, ilyenkor szoktunk lerobbanni, kényszerpihenõt
tartani, mert addig nem nyugszik a
testünk, amíg meg nem érteti
velünk, lassan mondva, szótagolva,
hogy ennyi, és nem bír többet.

Két választásunk van: vagy meghallgatjuk saját magunk érdekében,
amit diktál, vagy nem.
A legjobb, ha nem várjuk meg az
elsõ jeleket sem, mielõtt még könyörgõre fogná szervezetünk, megadjuk neki, amire szüksége van.

Mozgásra mindenféleképpen! Edzi
a szívet, a tüdõt, javítja vérkeringést, segíti a méregtelenítést, erõsíti
a csontokat, az izmokat, és ha jól
választjuk meg a mozgásformát,
nincs kellemetlen mellékhatása,
semmiképpen nem kell megkérdeznünk a gyógyszerészünket, csak
a gyógytornászunkat.
Ha segítségre van szükségünk,
nyúljunk bátran a telefonért, kattintsunk az interneten a wellnessmedical.hu oldalra, vagy sétáljunk
el a SPAuza Medical Wellnessházba.
Nem kell utazni a fõvárosba, nincs
parkolási mizéria, idõpontra megyünk, és valóban nem kell várakozni, csak ránk figyelnek a legjobb
szakemberek – alaposan és sietség
nélkül foglalkoznak mindenkivel,
aki a SPAuza Medical Wellnessházat választja.
HDK (X)
SPAUZA MEDICAL WELLNESSHÁZ
2000 Szentendre, Sas u. 11.
www.spauzawellness.hu
www.wellnessmedical.hu
06-26/303-673

IV. Dunakanyar Kupa testépítõ bajnokság
Immár negyedik alkalommal adott otthont városunk, pontosabban a
PMK a versenynek, melyet a Piramis Sportegyesület és a Szentendre
Városi Sportegyesület szervezett. A versenyt a minõsítõ kategória nõi,
illetve férfi versenyzõi kezdték, majd a profik vehették át a terepet. A
nõi versenyzõk két csoportban (body fitness és modell), a férfiak három
súlycsoportban mérkõztek a címekért. A szervezõk idén is meghirdették a masters kategóriát. A végig remek hangulatban zajló és rendkívül
színvonalas rendezvényen karate-, testépítõ- és táncbemutatók töltötték ki a szüneteket.
A rendezvény végén mérkõztek meg egymással a férfi kategóriák
gyõztesei az Abszolút Bajnoki címért, melyet idén a bírók döntése
alapján Földvári Attila tudhatott magáénak. A szentendrei Piramis
Sportegyesület versenyzõje, Hlatky Dóra a nõi minõsítõ kategóriában
bronz minõsítést szerzett. Gratulálunk!
A verseny szervezõi ezúton is köszönik az alábbi cégek és magánszemélyek támogatását: POWER TRACK, Piramis Fitness Klub, Digitális
2005 Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft, Forever Active Boost, Vitamin
Sarok Szentendre, Anyós konyha és Bükkös Hotel, Gorilla Wear,
Kemenyeczky Edit, Copy Endre, PMK, Merida, Szabó és Fia Szolgáltató
Kft, Scitec Nutrition, Fitness Vital, Békás Body Shop.

A Piramis Sportegyesület várja új tagjait
az alábbi szakosztályokba: karate (gyermek, felnõtt), ovi torna, testépítés, aerobik
Információ: Piramis Fitness Klub,
Szentendre, Dózsa György út 8., HEMO),
06-20-444-3160

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT

Úszás

Eredmények

XXIII. NAGY SÁNDOR-EMLÉKVERSENY
SZEPTEMBER 17. OROSHÁZA,
GYOPÁROSFÜRDÕ

50 m pillangó
2. SZABÓ Teodóra
9. SZABÓ Beatrix’02
13. FEJERDI Vince

Szakosztályunk idénynyitója káprázatos napsütést, nyári meleget hozott a
gyopárosfürdõi
50 méteres nyitott uszodakomplexumban az
orosházi Úszó
Egylet által rendezett nemzetközi versenyen. Mintegy 20 klub
(köztük román, szlovák, indonéz!) közel 300 úszója állt
starthoz, köztük a szentendrei
HKLSE 10 versenyzõje is. A szezon elsõ versenyén fiataljaink jól
teljesítettek, általánosságban elmondható, hogy a legutóbbi
esztergomi versenyen elért idõeredményeiket megjavították, túlszárnyalták, noha a felkészülés
elején tartunk. Kiemelkedõen teljesített: SZABÓ Teodóra, aki 1
arany-, 1 ezüstéremmel és egy
pontszerzõ 6. hellyel zárt.

’97
’03

100 m hát
9. KELEMEN Virág
’98
10. BÁLINT Gergõ
’02
15. PRINTSCHLER B.’04
50 m mell
7. KELEMEN Virág
1. SZABÓ Teodóra
9.KELEMEN Ákos
6. NÉMETH Ádám
23. FÜZESSI Mátyás
5. ALBERT Zsombor
100 m gyors
6. SZABÓ Beatrix’02
6. SZABÓ Teodóra
7. ALBERT Zsombor
8. NÉMETH Ádám
12.KELEMEN Ákos
15. BÁLINT Gergõ
22. FEJERDI Vince
23. FÜZESSI Mátyás
Gratulálunk!

’98
’97
’01
’98
’03
’99

’97
’99
’98
’01
’02
’03
’03

Ovi Olimpia 2011
Lassan már szlogenné válik, ha
beköszönt az õsz, jön az OVI
Olimpia. A Piramis Sportegyesület
hagyományosan az Izbégi Iskola
tornacsarnokában szervezte a
versenyt október 8-án, melyre
közel 120 óvodás jelentkezett, az
óvodák közötti vándorkupáért
pedig 10 csapat harcolt. Az alpolgármester megnyitóját követõen a
Piramis SE Európa-bajnokságra
készülõ karatésai tartottak bemutatót, majd Tóthné Mák Ildikó
vezetésével közös bemelegítés
következett. Ezt követõen a
szervezõk elõször a csapat váltó
selejtezõket, majd a döntõket
bonyolították le. Az óvodásokból
és szülõkbõl álló csapatok ötletes
és érdekes feladatok végrehajtásával küzdöttek egymás ellen.
Az idei évben az elmúlt évhez
hasonlóan a Hétszínvirág óvoda
csapata állhatott fel a dobogó
felsõ fokára.
Eredmények:
1. Hétszínvirág Óvoda Méhecske
csoport; 2. Hold utcai Óvoda

Mackó csoport; 3. Református
Óvoda; 4. Izbégi Óvoda; 5. Hold
utcai Óvoda Méhecske csoport; 6.
Bimbó utcai Óvoda, Szivárvány
Óvoda, Hétszínvirág Óvoda Kisvakond csoport, Vasvári Pál utcai
Óvoda 1. csapata; 7. Vasvári Pál
utcai Óvoda 2. csapata.
A csapatversenyt követõen minden részvevõ óvodás pontgyûjtõ
lapocskát kapott, majd a kijelölt
„állomásokon” a feladatot végrehajtva - az eredménytõl függõen különbözõ matricát ragasztottak
be a versenybírók. A verseny
végén az elért eredménytõl függõen díjakra lehetett beváltani a
lapocskát. A szervezõk a résztvevõ szülõk részére is szerveztek
versenyt. A Sport Poha-Rak idõmérõ ügyességi verseny gyõztesei
Horváth Ágnes és Barna Zoltán
lettek.
A rendezvényt Szentendre Város
Önkormányzata, a Charlotte Bt.
és a Piramis Fitness Klub támogatta. A szervezõk ezúton mondanak köszönetet a versenyen résztvevõ, illetve a felkészítõ óvoda
pedagógusoknak és a segítõknek.

IGÉNYES, RENDSZERES MOZGÁST SZERETNÉL HOSSZÚ TÁVRA ELÉRHETÕ ÁRON?
EZ A

PRÍMATORNA
MERT:
• GARANTÁLTAN MAGYAR TALÁLMÁNY• HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ TORNA,
ÖRÖK DIVAT • TÖBB, MINT 20 ÉVE MÛKÖDIK • KORHATÁR NÉLKÜL
VÉGEZHETÕ • FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ KOREOGRÁFIÁK IGÉNYES ZENÉKRE•
HAS-FENÉK-COMB FORMÁLÁSA • HÁTIZOMZAT ERÕSÍTÉSÉT CÉLZÓ GYAKORLATOK • SZAKEMBEREK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT MOZGÁSSOR • PROFI
OKTATÓ SEGÍTSÉGE • FANTASZTIKUSAN ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG.
ÉS MÉG….?! A TÖBBIT TAPASZTALT MEG TE!!!
ÓRÁK SZENTENDRÉN:
HÉTFÕ-SZERDA
18.00-19.00
KEDD-CSÜTÖRTÖK
08.00-09.00
KEDD-CSÜTÖRTÖK
18.00-19.00

BARCSAY J. ÁLT. ISK. SZÍNHÁZTERME
EUROPA FITNESS
FORMA STÚDIÓ

ELÉRHETÕSÉGEK: WWW.BODY-HOLLY PRIMATORNA ÉS DANCE CLUB.HU
TELEFONSZÁM: 06-30/399-44-65
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