VÁROS
Cím
(Szentendre)

Övezeti besorolás

Alapterület
m2

Induló (licit) ár
Ft/m2

Induló (licit) ár

Pályázati
biztosíték

3069

Telekalakítás
utáni várható
alapterület
~2550

Cseresznyés u. teteje
hrsz.: 9188
Nyerges u.
- Barackos út
hrsz.: 6995
Nyerges u. –
Táltos u. találkozása
hrsz.: 6996
Vándor u.
hrsz.: 9157
Barackos u. 1.
hrsz.:4424
Fõ tér 14.
hrsz.: 2333/2/B/1
Kovács László u. 38.
hrsz.: 2555/0/A/3
Erdõsor u. 22.
hrsz.:8209, 8209/A

üdülõövezeti ingatlan
(beépítetlen terület)
üdülõövezeti ingatlan
(beépítetlen terület)

11.600 ,-

~29.580.000 ,-

100.000,-

7146

~6762

11.240 ,-

~76.004.880 ,-

100.000,-

1515

~ 1500

11.100 ,-

~16.650.000 ,-

100.000,-

üdülõövezeti ingatlan
(beépítetlen terület)
lakóövezeti ingatlan
(lakóház és udvar)
lakóövezeti (lakás)

1277

~ 997

9.000 ,-

~ 8.973.000 ,-

100.000,-

396

~302

18.800 ,-

~ 5.677.600 ,-

100.000,-

25.500.000,-

100.000,-

19.417.000,-

100.000,

8.166.000,-

100.000,-

85,24

lakóövezeti
267,84
(mûhely-raktár)
üdülõövezeti ingatlan
682
(beépített terület és üdülõépület)

Pályázati bontás: 2011. NOVEMBER 7.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ Sztaravodai úti
köztemetõ fenntartására és üzemeltetésére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába november 25. 09 óra 00 percig
Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat
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Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
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Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
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Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com
Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu

„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.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ
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104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

üdülõövezeti ingatlan
(beépítetlen terület)

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató

SOS

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 32. SZÁM  2011. NOVEMBER 4.

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

FELHÍVÁS
a Sztaravodai úti köztemetõben lejárt
sírhelyek rendezésére
Tisztelt Hozzátartozók!
A helyi elõírások szerint a temetési helyek feletti
rendelkezési jog határozott idõre szól, melynek idõtartama koporsós sírok esetében 25 év, urnafülkék
esetében 10 év. A rendelkezési jog – a megváltási
díj megfizetése esetén – ugyanennyi idõre ismételten meghosszabbítható.
A köztemetõben – a folyamatos figyelemfelhívások
és hirdetmények ellenére – sok sírhely rendelkezési
joga lejárt.
A temetõ üzemeltetõje a temetõ bejáratánál található hirdetõtáblán folyamatosan közzéteszi azoknak
a sírhelyeknek a listáját, amelyek esetében a
megváltási idõ már eltelt. 2010 nyarán a helyi
sajtóban (Szentendre és Vidéke) a név szerinti közzététel is megtörtént. Ennek ellenére még mindig
nagyon sok rendezetlen sírhely található a
temetõben.
A sírhely újraváltásának elmaradása nagyon sok
problémát okoz. Elsõként említhetõ, hogy a temetõ
fenntartásának fedezetét a megváltási díjak biztosítják. Ennek elmaradása a fenntartási feladatok
elvégzését nehezíti. Legalább ugyanekkora probléma a rendelkezésre álló sírhelyek alacsony száma.
Az új köztemetõ építése ugyan folyamatosan zajlik,
évekbe telhet még azonban, amíg azt birtokba lehet
venni. A harmadik probléma, hogy a meg nem váltott sírhelyek között számos gazdátlan, romló
állapotú, elhanyagolt sír található, mely a temetõ
összképét rombolja, a szomszédos, rendezett sírhelyek látogatóit zavarja.
A hatályos törvényi elõírások szerint ha a megváltási
idõ eltelt és azt nem hosszabbítják meg, a temetõ
üzemeltetõje a temetési helyet megszüntetheti.
Jelen felhívásunk célja, hogy mielõtt az Üzemeltetõ
a lejárt sírhelyek megszüntetését elkezdi, még
egyszer felhívjuk minden érintett figyelmét arra,
hogy a lejárt sírhelyeket újra kell váltani.
Amennyiben erre nem kerül sor, a fentiekben felsorolt okok miatt – idõrendi sorrendben – az
Üzemeltetõ intézkedni fog aziránt, hogy a lejért
sírhelyek újbóli felhasználása megtörténhessen.
A lejárt sírhelyek listája megtalálható
a köztemetõ hirdetõtábláján, az üzemeltetõ
(Oleandro Kft.) köztemetõben található
irodájában, valamint a www.szentendre.hu
oldalon.
Kérjük az érintetteket, hogy hozzátartozójuk
sírhelyének újraváltása érdekében mielõbb
keressék az Üzemeltetõt az irodában személyesen munkanapokon 9-15 óráig vagy
a 26-303-015, vagy a 20-2655-911 telefonszámon.

OLEANDRO KFT.
temetõüzemeltetõ

KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
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 Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4.,
310-487
Minden szerdán Vasvári
Patika, Sas u. 10., 312-825
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u.26., 310-828
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23., 319-354
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig nyitva, ügyelet:16-tól reggel
8-ig
November 5-6. Andrea Patika
November 12. Pismány
Gyógyszertár
November 13. Vasvári Patika
8-13-ig nyitva, utána ügyeletes
a Pismány Gyógyszertár
November 19-20. Szent
Endre Gyógyszertár
November 26-27. Vasvári
Patika
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

VÁROS

TESTÜLETI HÍREK

Folytatjuk az október 13-i
ülésrõl készült beszámolónkat.

Sportügyek
Dombay Zsolt, a Szentendrei
Sportcélú Kft. ügyvezetõje az
önkormányzat segítségét kérte az
egyesület pénzügyi helyzetének
stabilizálásához. Mint jelezte, az
izbégi mûfüves pályaberuházás
kivitelezési minõsége nem teszi
lehetõvé az utána fizetendõ banki
törlesztõrészletek kigazdálkodását, mert a bérbeadásból csak
minimális bevétel származik.
Magyar Judit feltette a kérdést,
hogy szükség van-e egyáltalán a
sportcélú kft.-re, nem lehet-e más
módon ellátni ezt a feladatot, és
kérte, hogy vizsgálják meg a
mûfüves pálya építésének körülményeit. Pintér Ádám emlékeztette a képviselõket, hogy a sportkoncepció novemberre készül el,
ezért ne hozzanak elõtte döntést,
Fülöp Zsolt szerint pedig a BDO
Kft. jelentését kellene megvárni a
döntéshozatal elõtt. Végül a képviselõk felkérték a felügyelõ bizottságot, hogy vizsgálják meg a
mûfüves pálya beruházásának
visszás körülményeit, majd a
testület úgy döntött, hogy átvállalja a mûfüves pálya havi 300
ezer forintos törlesztõrészletét.
*
Szavaztak a képviselõk arról is,
hogy a Dunakanyar SE a
beruházásai miatt csökkentett
bérleti díj helyett novembertõl
ismét az eredetileg megállapított,
teljes összegû díjat fizesse.
*
Jelenleg nem mûködik az izbégi
sportpálya öltözõjének a fûtése,
mert tavaly nem víztelenítették a
vezetékrendszert, ezért télen szétfagyott. A képviselõk megszavazták, hogy a felügyelõ bizottság
vizsgálja meg, hogy ki a felelõs a
mulasztásért, és van-e lehetõség
jogérvényesítésre, illetve megbízták az ügyvezetõt, hogy kérjen
árajánlatokat a fûtés rendbehozatalára, de emellett keressen
szponzorokat is a minél gyorsabb
és olcsóbb megoldás érdekében.

Téli útüzemeltetés
Az önkormányzat a téli útüzemeltetési feladatok ellátására

2015 márciusáig kötött szerzõdést a Város Szolgáltató Zrt.-vel,
melyet minden évben felülvizsgálnak,. A VSZ Zrt. nem kívánta
módosítani a díjtételeket, a változás csak a szóróanyag összetételében következett be: a korábbi homok-só 3:1 arányú keveréke
helyett idén zúzalék-só keveréket
használnának.
Dr. Dietz Ferenc polgármester a
Dumtsa-tervben megfogalmazott
„Zöld város” programra utalva a
síkosításmentesítés sózás nélküli
alternatív módszereire, a környezetvédelmi szempontokra hívta
fel a figyelmet, különös tekintettel a belvárosi kockakõburkolatra,
Kun Csaba képviselõ pedig a
térképet hiányolta, hogy milyen
ütemezésben tervezik a téli
síkosságmentesítést.
A VSZ Zrt. jelenlévõ képviselõje
elmondta, hogy a digitális térképet már készítik. Szakvéleményt kértek a DMRV-tõl, hogy a
zúzalék okozhat-e problémát a
belvárosi csatornarendszerben.
Hozzátette, hogy az alternatív
módszerek a síkosságmentesítésre három-négyszer drágábbak
az általuk használt keveréknél.

SZEI
Fülöp Zsolt a szakorvosi rendelõintézet önrésze növekedésének
okaira kérdezett rá. A polgármester válaszában elmondta,
hogy a módosításokról a képviselõ-testület döntött, valamint e
tárgyban már több részletes
tájékoztató is készült, amelyben
beszámoltak a többletköltség
okairól (régészet, hatósági elõírások változása, forintgyengülés,
áfaemelés, környezetvédelmi kármentesítés stb.). Hozzátette, hogy
amikor látták, hogy a költségek
megugrottak, segítséget kértek a
korábbi Egészségügyi Minisztériumtól, de azt a választ kapták,
hogy ha az önkormányzat nem
tudja finanszírozni a beruházást,
adják vissza a támogatást, örömmel szétosztják a többi pályázó
között. Képviselõi kérdésre azt is
elmondta, hogy a tervek szerint
2013 januárjától venné át az
állam a járóbeteg-ellátást, és õ
mindent elkövet azért, hogy a rendelõ a város kezében maradjon,
illetve átvétel esetén az adóssággal együtt vegyék át azt.

(Folytatjuk)

Tisztelt Szentendrei
Lakók!
Amint az elmúlt fél év során
tapasztalhatták, belvárosunk jelentõs fejlõdésen ment át. Megújultak utcáink, megszépültek
épületeink, a kivitelezési munkálatok pedig lassan lezárulnak.
A Fõ tér 12. épülete ezentúl az
önkormányzat külföldi vendégeinek, testvérvárosi delegáltjainak fog szállást biztosítani.
Mivel Szentendre tíz testvérvárossal rendelkezik, szeretnénk az
épületet a tíz különbözõ kultúra
sajátosságainak megjelenítésével
berendezni. Angol testvérvárosaink, Huntingdon és Godmanchester az apartmanokba felajánlott bútorokat, kiegészítõket anyagi okok miatt sajnos nem tudják
városunkba szállítani, ezért Szentendre segítségét kérték.
Mivel a helyi lakók összetartása
már számtalan alkalommal bizonyított, így ismét Önökhöz fordulok azért, hogy városunk megújult épületének berendezése is
méltó legyen annak megújult
külsejéhez. Kérem, hogy lehetõségeikhez közlekedési eszközzel
vagy egyéb módon támogassák az
angol testvérvárosaink által felajánlott bútorok Szentendrére való
szállítását.
Bízom abban, hogy összefogásunk ez alkalommal is példaértékû lesz!
(Segítségi szándékáról a
titkarsag@ph.szentendre.hu
email címen vagy a 26/503-347es telefonszámon értesíthet
bennünket).
DR. DIETZ FERENC
polgármester

Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunkban az október
13-i testületi ülésrõl szóló beszámolóban a belterületbe vonással
kapcsolatban megjelent írásunkat
az alábbiak szerint helyesbítjük:
Az önkormányzat nem júniusban,
hanem az októberi testületi ülésen
fogadott el új településrendezési
szerzõdésre vonatkozó pontos
szövegtervezetet, amelyben a
korábbiakkal ellentétben nem a
tulajdonosközösség 100, hanem
csak 80 százaléknak együttes
kérelméhez és az elfogadott
szerzõdés aláíráshoz kötötte a belterületbe vonás elindítását, azzal,
hogy a másik oldalon pedig a
város számára kívánatos további
feltételek teljesítését írta elõ a
tulajdonosközösség számára.

A polgármester
programja
November 4. (péntek)
10.00 TÖOSZ-MÖSZ konferencia az
önkormányzati finanszírozásról
Balatonfüreden
November 7. (hétfõ)
10.00 Francia Intézetben önkormányzati törvénytervezetrõl elõadás
12.00 Dézsma utcai Nyugdíjas Klub
Káposzta-partyja
14.00 Francia Intézet delegációjának
fogadása
November 8. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 Török-Magyar Üzletemberek
Egyesületének elnökével
megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.30 Kulturális Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
16.00 Dumtsa utcai kitelepülésrõl
egyeztetés
17.00 Fõ téri kitelepülésrõl egyeztetés
November 9. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
10.00 Pályázati megbeszélés
13.00 MûvészetMalomról egyeztetés
14.00 Telenor munkatársaival
megbeszélés
18.30 Lengyel Nagykövetség fogadása
November 10. (csütörtök)
09.00 Corvinus Egyetem kínai konferenciája
11.00 Városfejlesztési konferencia a
Duna Palotában
November 11. (péntek)
09.00 Corvinus Egyetem kínai konferenciája
11.30 Szentendrei befektetõ köszöntése a Parlamentben
November 15. (kedd)
09.00 Testületi ülés
November 16. (szerda)
10.00 Helyi Védelmi Bizottsági ülés
13.00 Vezetõi megbeszélés
November 17. (csütörtök)
08.30 TÖOSZ vezetõ képzés
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VÁROS
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
mmalom.sajto@dunakanyar.net
SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT
NONPROFIT KFT.

Köszönjük az 1%-ot!
Köszönet Mindenkinek, aki a 2010. évi
adóbevallásában állatvédelmi célokra
egyesületünknek ajánlotta fel adója 1%-át!
Az 1%-os felajánlott adótámogatás
összegét, 15,5 millió forintot az APEH
október elsõ hetében átutalta bankszámlánkra. A befolyt összeget – az eddigi
gyakorlatnak és a mindenkori szükségnek
megfelelõen - továbbra is szigorúan az
állatmenhely üzemeltetésére, a befogadott
állatok napi ellátására és orvosi gyógykezeltetésére használjuk fel. Köszönjük,
hogy támogatásukkal hozzájárultak
állatvédõ tevékenységünk folytatásához,
ezáltal a város és a körülvevõ humán
környezet fenntartható fejlõdéséhez.
A helyi kóborállat probléma méltányos
megoldása továbbra is jelentõs feladatokat
ró valamennyiünkre, az utcai nem-kívánt
kutya- és cicaszaporulat megfékezése
szinte lehetetlennek tûnik. Bár a fent
jelzett támogatás összege nem fedezi
menhelyünkön a felelõs állatvédelem napi
tennivalóinak költségeit, egyesületünk
mindent megtesz azért, hogy ezt az
összeget további szponzortámogatással
kiegészítve továbbra is folytatni tudja a
bajba jutott, átmeneti befogadásra szoruló
és új gazdira váró házi kedvencek (kutyacica) megsegítését.
Az egyesület 2010. évi részletes
közhasznúsági jelentését a befolyt
adományok felhasználásáról honlapunkon,
a www.arvacska.hu/magunkról elérés
alatt olvashatják.

A SZENTENDREI ÁRVÁCSKA
ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET

A Musica Beata Kórus köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával a
Harmónia Alapítványt támogatták.
2010-ben a kórus a kapott pénzt a 60 éves
jubileumi hangverseny költségeire
fordította.
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Zöldül a Dunakanyar
ÖKOBERUHÁZÁS INDUL A KISTÉRSÉG
CSATORNAHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRE
Több mint hárommilliárd forintból bõvül öt kistérségi
település szennyvízcsatorna-hálózata a következõ két
esztendõben. Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor
és Tahitótfalu belterülete mellett Szentendrén, Pismány lakóövezetében is folynak majd a munkálatok.
A beruházásban több mint 3800 telek érintett – ezek
szennyvizének tisztítóba vezetése végre igazi ökoparadicsommá teheti a Szentendrei-szigetet, miközben a környék is felszabadul a rendkívüli talajterhelés
alól, és új életre ébredhet.
2,94 milliárd forinttal támogatja a Környezet és
Energia Operatív Program keretében az Európai Unió
a Dunakanyar-Pilisi Kistérség települési szennyvízcsatornázási munkálatait. A beruházás teljes, 3,536
milliárd forintos összegét tekintve ez 84,64%-os
támogatottságot jelent. A fennmaradó mintegy 15%kal a csatornázásban résztvevõ települések járulnak
hozzá a projekt sikerességéhez. A kétéves projekt részleteirõl október 27-én, csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a résztvevõ települések vezetõi: Németh
Miklós Pócsmegyer Község polgármestere, dr. Sajtos
Sándor Tahitótfalu Község polgármestere, Molnár
Zsolt Szigetmonostor Község polgármestere, Nyíri
Csaba Leányfalu Nagyközség polgármestere, dr. Dietz
Ferenc Szentendre Város polgármestere.
A Szentendrei-sziget és környéke kiemelkedõen fontos
ivóvízbázisa a fõvárosnak és az országnak. E szempont miatt különös jelentõséggel bír a szigeti területek
és a környezõ szárazföld ökológiai egyensúlyának
megtartása, a természet és a környezet helyi védelme,
s az itt folyó fejlesztések fenntarthatósága. A nagyarányú betelepüléssel járó környezetterhelés azonban
régóta hátrányosan érinti a szigetet és vidékét, fõként
hogy igen hiányos a csatornahálózat, emiatt a sziget
nagy részén a szennyvíz közvetlenül a talajt terheli. E
tendencia káros hatásait képes igen hatékonyan ellensúlyozni a kistérségi csatornázási beruházás.
A projekt keretében Szentendre 678,8 millió forintból
végezheti el a Pismány második ütemében lévõ belterületi ingatlanok csatornázását, Leányfalu 211 millióból, Tahitótfalu pedig 362,7 millióból teheti
ugyanezt. Szigetmonostor 945,1 millió forinttal részesedik a munkálatokból, a legnagyobb támogatási
összeg – 1338,5 milliárd forint – pedig Pócsmegyert
illeti. (A számok nettó támogatási összegeket jelölnek.)
Ahogy az alábbi táblázat mutatja, az öt településen
külön-külön is háztartások százai csatlakozhatnak az
újonnan kiépítendõ csatornahálózatra:
Település

A támogatás
nettó volumene
(millió HUF)

Az érintett
telkek száma
(db)

Leányfalu
Pócsmegyer
Tahitótfalu
Szentendre
Szigetmonostor

211
1338,5
362,7
678,8
945,1

230
1410
455
718
1027

ÖSSZESEN

3536,2

3840
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A döntés már tavaly megszületett a Dunakanyari
Csatornázási Társulás megalakításáról és egy projektcég felállításáról, amely felügyeli a tervezést, a
kivitelezést, és gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról. A társulás elnökévé a legnagyobb kedvezményben részesülõ Pócsmegyer polgármesterét,
Németh Miklóst választották. – A támogatási
szerzõdés aláírása folyamatban van. A beruházással
érintett szennyvíztisztítás biztosított, hiszen a
szennyvíz befogadásáról a DMRV nyilatkozatot adott
– fejtette ki Bornemisza Miklós, a Dunakanyari
Csatornázási Társulás projektiroda vezetõje.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az öt településen
kialakítandó telken belüli bekötéseket és a gerinchálózatot rákötik a fõvezetékre, amely a Szentendre
déli határában lévõ szennyvíztisztítóba viszi az összegyûlt anyagot, hogy ott környezetbarát technológiákkal kezeljék a szakemberek. A pályázat két évet
ad a kivitelezésre, és minimum ötéves továbbmûködtetést ír elõ. Ennek leteltével a megépített
hálózat és annak részei az egyes települési önkormányzatok törzsvagyon-állományába kerülnek.
– A támogatás csak belterületi, lakóövezeti ingatlanokra vonatkozik. Mindezzel együtt a támogatási
körbõl kiesõknek és a vállalkozásoknak is most
érdemes csatlakozniuk a hálózatra, mert a projekt
kivitelezésekor sokkal költséghatékonyabban nyílik
erre lehetõségük, mint késõbb – tette hozzá Németh
Miklós. Amellett, hogy a szennyvízhálózat bõvítése
kedvezõ hatással van a környék élõvilágára és ökológiai egyensúlyára, a résztvevõ ingatlanok értéke is
jelentõsen emelkedik.
A sajtótájékoztatón az Új Széchenyi Terv általános
sikertörténetérõl Hadházy Sándor országgyûlési
képviselõ beszélt. Hangsúlyozta: a pályázat elnyerésének eredménye a kormány fejlesztési szándékait
is tükrözi. Szívós és kemény, összefogott és összehangolt munkával hasonló eredmények követhetik a
csatornázást.
Németh Miklós, a Dunakanyari Csatornázási Társulás
elnöke kiemelte a települések összefogásának erejét,
tisztelve önállóságukat, eltérõ sajátosságaikat, és
egyúttal köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
településük, lakóhelyük iránt felelõsséget érezve sikerre segítették ezt a hosszú évek óta folyó kezdeményezést. – Kérünk minden lokálpatriótát, hogy a
kistérségünk ökoszemlélete, életünk minõségének
javítása érdekében csatlakozzon a kezdeményezéshez,
amennyiben módja van rá – fogalmazott.
A törvényi elõírások miatt a csatornadíjhoz képest az
emésztõket sújtó úgynevezett talajterhelési díj a
következõ években a többszörösére fog emelkedni –
elsõsorban azoknál, akik megtehetnék, hogy csatlakozzanak a csatornázási munkákba, de nem teszik.
A projektiroda, illetve a Dunakanyari Csatornázási
Társulat címén az ott dolgozó szakemberek kérésre
mûszaki szempontból átvizsgálják a további csatlakozások lehetõségét, illetve ennek jogi és pénzügyi
oldalait, hiszen a cél a minél nagyobb csatornázottsági arány elérése a térségben.
További információ:
DCST projektiroda
dcstiroda@pocsmegyer.hu
26/814-843
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Megvannak a nyertes public art pályamûvek
Október 19-én értékelték a
szentendrei public art pályázat pályamûveit. A „Megvalósítjuk közös terveinket!”
címû pályázat célja olyan
mûvészi alkotások támogatása, melyek reflektálnak
Szentendre belvárosának a
rehabilitációjára. Szentendre
és Térsége TDM Nonprofit
Kft., a pályázat bonyolítója
olyan párbeszéd-indító mûveket várt a pályázóktól, melyek a város történelmi negyedén belül, az elmúlt idõszakban felújításra került
helyszínekhez kötõdnek és a
lakosság különbözõ szegmenseit vagy akár az idelátogató
turistákat véleményformálásra, és pozitív együttgondolkodásra ösztönzik.
A pályázati kiírás szerint összesen bruttó 2,4 millió forintot osztottak szét legalább öt alkotás
között. Összesen 24 pályamû
érkezett be, ami a pályázat viszonylag rövid, 3 hetes jelentkezési határidejéhez képest igen
jelentõsnek mondható. Az ország
minden részébõl érkezett pályamûvek közül sajnos hármat a
határidõn túli leadás, egyet pedig
a formai követelmények be nem
tartása miatt a kiírók és a zsûri
kénytelenek voltak kizárni. A formai elõírásoknak minden tekintetben megfelelt 20 bennmaradt
pályamû közül csaknem ötórás
egyeztetés során sikerült csak a
szakmai zsûrinek és szakértõinek - Kertész László a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus igazgatója,
Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzõmûvész, Incze Mózes festõmûvész, Páljános Ervin szobrászés grafikusmûvész, Johan Van
Dam galériavezetõ/mûgyûjtõ a
SZAMP képviseletében, Herpai
András mûvészettörténész, Könözsi Szilvia építés-hatóságügyi
szakember – egyhangúlag megneveznie azt az öt pályamûvet,
melyek megvalósításra kerülhetnek az elkövetkezendõ hetek
folyamán egészen az év végéig.
Kertész László szerint a zsûri
munkája azért is volt nehéz, mert
megpróbálták egyensúlyban tartani a programban megfogalmazott elvárásokat és az esztétikai

minõséget. Pozitívumként értékelte, hogy azoknál a mûveknél,
amelyek majdnem 100%-ban megfeleltek a zsûri szempontjainak,
még lehetõsége nyílt a bírálóknak
némi módosítást kérni a pályázótól, látva a pályamûvek koncepciójában rejlõ lehetõségeket.
Vincze Ottó, a zsûri elnöke megállapította, hogy Szentendrén
hosszú elõkészületi folyamat
után sikerült az elsõ public art
pályázatot létrehozni. Szerinte a
pályamunkák száma és a minõsége magasabb lehetett volna, ha
több idõt tudtak volna biztosítani
a pályázat beadásához. Mindezek
ellenére úgy ítéli meg, hogy sikerült olyan színvonalas anyagokat kiválasztani a pályamûvek
közül, amik valóban érdemesek
arra, hogy megvalósuljanak. A
zsûri abban egyértelmû konszenzusra jutott, hogy Szentendrén
szükséges ilyen típusú pályázatok bonyolítása a jövõben is.
SOLYMOSI HELÉNA

1. helyezett: Az én Szentendrém – Bihon Gyõzõ
Bihon Gyõzõ pannót tervezett a Lázár cár téri városrehabilitációs táblára, amely felülnézetbõl ábrázolja a várost. A „belvárosrehab” területe – egy háromszög alakú tér – a
kompozíción nagyon hangsúlyos, intenzív, élénk színekkel ábrázolva, míg az ezen kívüli
terület monokróm.
A cél, hogy más szögbõl, dimenzióból mutassa be a város, illetve modern térképként
informálja is a turistákat. A második képterv címe: Végre kész!, mely azt az örömöt fejezi
ki, hogy befejezõdtek a munkálatok. Hasonló technikával készül, mint az elõzõ kép.
(Fotónkon a 2. képterv látható.)
2. helyezett: Zöld információs pont –
B-Terv csoport
Koncepciójuk egy olyan elem létrehozása
volt, mely jelzi a felújítások helyét. Nem
minden helyszínen ugyanazt jeleníti meg,
hanem a helyszíni felújításra reagál. Ehhez
a kiinduló pontot az Új Széchenyi Terv
logója adta, melyet stilizált faként
értelmeztek. A projektben öt különbözõ
felújítási helyszínre hívják fel a figyelmet.
A nagy elemeket a Dumtsa utcán
a Turisztikai Központ elé, a Fõ térre és
Bogdányi utca elejére tervezték, a
kisméretû elemeket a Dumtsa utcán a
vízelvezetõ csatornába és a Lázár cár
téren az üresen álló virágládákba.
Az elem kicsinyített változata virágként
értelmezhetõ.
3. helyezett: Kontúrok a sötétben – Ungár
Fanni és társai

5. helyezett: Sakk – Albrecht Emese
A sakk kitûnõ logikai játék, melyet ketten
játsszák, de ismerõs lehet a kép, amint az
asztal mellett társaságok gyülekeznek, és
morfondíroznak arról, mi lehet a következõ
lépés. Ennek az installációnak is ez a
lényege: játszani és társaságban lenni.
Három fõ alkotóeleme van, egy asztal,
közepén a ráépített sakktáblával, hozzá két
szék. A sakktábla mezõit egy-egy kockakõ
testesíti meg, 8 x 8 darab, összesen 64.
A bábuk fakockából készülnek, a kövekkel
megegyezõ méretben. A fakockákon ismerõs szentendrei épületek fényképei jelképezik a sakkfigurákat. A lehelyezett bábkockák oldalain szerepelnek az épületek,
felsõ lapján pedig a figurák szimbólumai.

Az installáció Barcsay Jenõ Szentendrérõl készített
kontúros grafikáiból merített ihletet: a szentendrei
házak kontúrvonalait jeleníti meg, látványos, gesztusszerû kompozícióban, amely a helyi épületek jellegzetességeit emeli ki. Az installáció – ideiglenesen
a ház falaira rögzített – elemei foszforeszkáló festékkel megfestett sávokként rajzolódnak ki a sötétben. A 20 cm szélességû világító csíkokat 30
percenként felgyulladó reflektorok világítják meg
5 percen keresztül. Ezalatt a foszforeszkáló anyag
feltöltõdik fénnyel, majd a kontúrvonalak fél órán át
világítanak, végül újra elhalványulnak. A tervek
szerint az álomképszerû vízió fél órás periódusokban
sejlik fel és tûnik el. Megvalósítását december 1020. között, 16-22 óra között tervezik.
4. helyezett: Nézõpont – Jassó
Sándor és Borbás Péter
Koncepció: a Belváros több pontján megjelenõ egységes karakterû „Nézõpontok” felhívják a figyelmet arra, amit fontosnak
tartunk. A pályázó négy helyszínt javasolt:
Apor híd, Turisztikai Központ elõtti tér,
Péter-Pál és Dumtsa utca sarok, Fõ tér.
A „Nézõpontok” fekete, periszkópszerû
objektumok egységes arculattal, amelyek
nemcsak a környezettel kezdenek
párbeszédet, hanem egymással is. A kitekintési pontok magasságának változtatása
új nézõpontba állítja a látogatót, emellett
a torz tükrök szintén új perspektívát
mutatnak.
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Pincér, fizetek!
Az ember, mikor rájön
helyzete tarthatatlanságára, mindent
elkövet azért, hogy tartsa
a tarthatatlant. Megható igyekezet, tényleg le a kalappal.
Születtek dalok, versek, és forgattak sok filmet errõl. Ám mi mégis
itt állunk, kisemmizve, magányosan, tök egyedül.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben? A döntés nehéz. Lépjek-e a
józanodás útjára? Lehet, akkor
egyedül leszek. Félni fogok.
Kezem nem fogja meg senki sem.
Ja, jaj, jaj! Látod, nincs más, csak
az út. Az pedig így szól: Ha a
tengert megismerni óhajtod, nem
elég, hogy a szél által felvert hullám fodrait, vagy annak sima
tükrét szemléled. Vizsgáld meg a
maga egészében, összes jelenségeivel és mélységével. A halál és
élet csak egy változó hullám
fodrozata, egy jelensége az igazi
létnek. Vizsgáld hát azt az egésszel
való összefüggésében!
A születés, a halál a létnek jelenségei. Átestünk már többször a lét
titokzatos problémáin, és mégis
újra itt vagyunk. Te vagy a teknõsbéka, ki a lét hatalmas tengerében
felszínre jöttél, a fejedet beledugtad
a híres fakarikába.
Akarok-e félelem nélkül élni
ebben a világban? Vagy jó nekem
így, ahogy van? Olyan csábító
hazugság. Olyan egyszerû és
hálás lenne beállni a sorba, és
hazudni életem végéig. Mint te.
Iszogatni veled vagy nélküled.
Elmondanád: ilyen az élet.
Mondanám: hát igen. Függünk
egymástól. Várjuk a megváltást,
én tõled, te tõlem. Pedig tudjuk,
hogy így nem megy. Mert ha mindennel és mindenkivel a világban
kölcsönös függésben vagyunk,
akkor még a legkisebb gondolatunknak, szavunknak és cselekedetünknek is az egész világot
érintõ valós következményei vannak. Dobj egy kavicsot a tóba! –
hullámzást indít el. A hullámok
egymásba olvadnak, és újakat
hoznak létre. Minden szétszakíthatatlanul egymástól függ.
Felelõsek vagyunk mindenért,
amit teszünk, mondunk vagy
gondolunk. Felelõsek vagyunk
magunkért, mindenkiért, az egész
nagy világért. Ha ezt megértetted,
többé nem kell bujkálnod, nem
fogsz félni. Nem félsz.

Iskola és
egészségügy
Szentendrén 12 általános és
középiskolában kezdõdött
meg szeptember elsején a
tanítás. Ezekben az oktatási
intézményekben egy fõállású
iskolaorvos és öt fõállású
iskolavédõnõ látja el a törvény által elõírt egészségügyi feladatokat. Mit is jelent ez?
• Már a nyár végén elõkészítjük a szeptemberi kezdést: ellenõrizzük, hogy ki ballagott el
vagy ment át másik iskolába, ki
érkezett új tanulóként, ki melyik
osztályban folytatja tanulmányait. A diákokról vezetett iskolaegészségügyi törzslapok így
lesznek osztályok szerint rendezve.
• A közvetlen kapcsolat kialakítása érdekében szülõi értekezleteken tájékoztatjuk a szülõket a tanév során várható egészségügyi ellátásokról, de lehetõséget biztosítunk egyéni konzultációra is a fogadóóráinkon.
• A várható védõoltásokról és
vizsgálatokról a kezdõ osztályokban és az új tanulóknál gondozási
tervet készítünk a szülõk számára, valamint az iskolai honlapokon is tájékoztatást kapnak.

Kertészkedõk figyelmébe!
A kertben minden évszakban, sõt minden hónapban
van tennivaló. Lássuk hát, novemberben mivel
tehetjük szebbé kertünket:
• A rózsáink tövét bugyoláljuk be, a rózsatõre
rakjunk mûanyag zsákot, vagy használjunk
speciális rózsasapkát.
• A cserepeket tisztítsuk meg, fordítsuk fejjel lefelé,
illetve a nem fagyálló cserepeket helyezzük fagymentes helyre.

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

Cs. F.
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• Szeptemberben minden tanulónál elvégezzük a fejtetûszûrést,
szükség esetén felvesszük a
kapcsolatot a szülõkkel és a
Népegészségügyi Intézettel.
• Nagyon fontos a kezdõ osztályokban, valamint az újonnan
érkezett tanulóknál a kötelezõ
védõoltások ellenõrzése, valamint egészségi állapotuk felmérése szülõi nyilatkozatok alapján.
• Az iskolaorvos a beérkezett
szakorvosi leletek alapján elvégzi
a testnevelési besorolásokat,
illetve a gyógytestnevelési csoportok kialakítását.
• Ebben a hónapban kapják
meg a 6. osztályosok az MMR
(kanyaró, fültõmirigy-gyulladás,
rózsahimlõ elleni) kötelezõ iskolai kampányoltást.
• A Hepatitis-B (fertõzõ májgyulladás) elleni védettség kialakítása a 7. osztályokban két
részoltásból álló védõoltással
történik, szintén kötelezõ iskolai
kampányoltásként.
• Munkánk része az akut sérülések, betegségek ellátása,
valamint a hozzánk forduló tanulók segítése az egyéni védõnõi
fogadóórákon.
• Az iskolai és városi rendezvények lebonyolításában is részt
veszünk, pl.: sportnap, egészségnap, AIDS nap, Autómentes nap,
pályázatok elkészítése.
• Kiemelkedõ fontosságú munkánkban az egészségfejlesztés.
Részben tanórákon, részben

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 32. SZÁM  2011. NOVEMBER 4.

délutáni tanfolyamokon számos
témakörben foglalkozunk a
diákokkal interaktív órák keretében, színes demonstrációs
eszközöket felhasználva. Ilyen
témakörök pl. a táplálkozás, a
higiénia, a káros szenvedélyek, a
nemiség-szexualitás, az elsõsegélynyújtás, a csecsemõgondozás…
• A tanév során az új tanulók,
a kezdõ osztályok (1. és 9. osztály) tanulói és a páros osztályok
(2., 4., 6., 8., 10., 12. osztály)
diákjai, valamint a 16 évesek
orvosi és védõnõi szûrõvizsgálaton vesznek részt. Ennek része az
általános belszervi, a mozgatórendszer, a pajzsmirigy, az
érzékszervek, a testi fejlõdés és a
vérnyomás vizsgálata.
• A szakiskolában az iskolaorvos elvégzi a szakmai alkalmassági vizsgálatot a szakorvosi
leletek alapján.
• A korábban gondozásba vett
diákok szakorvosi ellenõrzését,
esetleges gyógyszerszedését is
nyomon követjük.
Munkánkat igyekszünk magas
szakmai színvonalon, türelemmel és elhivatottsággal végezni,
melynek egyik legfontosabb viszszajelzése a gyerekek mosolya,
õszintesége, bizalma, mely felénk
irányul.
KIRÁLYNÉ SZABÓ ANIKÓ
iskolavédõnõ, Iskola-egészségügyi

• Ha még nincs fagy, a tavaszi hagymás növényeket, bokrokat elültethetjük, de ezek tövét mindenképpen takarjuk le, védjük a fagytól.
• Ha még szükséges, utoljára lenyírhatjuk a füvet,
lehetõleg szellõsre, hogy könnyebben átvészelje a
téli csapadékokat. A fûnyírás után feltétlen gereblyézzük össze a fennmaradt lombokat.
• Vásároljunk vagy készítsünk madáretetõt. Nagyon
jó elfoglaltság, és a környezetünknek is segítünk
vele.
P.GÁBOR

VÁROS

„Közös gyökerek - közös jövõ”
SZENTENDRÉN TARTOTTÁK MEG AZ ORSZÁG ELSÕ MAGYAR-SZERB TESTVÉRVÁROSI
TALÁLKOZÓJÁT
A nemzetközi rendezvény életre
hívásának gondolata a város polgármesterében
fogalmazódott
meg. A TÖOSZ társelnökeként ez
év nyarán a Parlamentben dr.
Dietz Ferenc köszöntötte a hazai
önkormányzatok képviseletében a
francia-magyar testvérvárosok
találkozójának meghívottjait. Beszédében hangsúlyozta e kapcsolatok fontosságát, de mint mondta, jelentõsnek tartja a szerb
településeken élõkkel kötött barátságokat is.
Szerbia nagykövete örömmel fogadta egy magyar-szerb találkozó
lehetõségét, amelyre hazánkban
eddig még sosem volt példa. A
rendezvénynek otthont adó
Szentendrét pedig a szerbek a
„legészakibb szerb városnak” is
nevezik. A legenda szerint ugyanis a törökök pusztítása után szerb
családok alakították újjá a várost.
Az elsõ nemzetközi találkozó
iránti érdeklõdést jól példázza,
hogy hatvan szerb településrõl
száznál is több résztvevõ érkezett.
A polgármesterek és az önkormányzati képviselõk mellett a
meghívást elfogadta Szerbia
nagykövete, az Országos Szerb
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
és Budapest fõpolgármesterhelyettese is. A vendégek elsõként
rövid sétát tettek Szentendre
megújult belvárosában, majd ezt
követõen a fórum ünnepélyes
megnyitója a Vujicsics Együttes
szerb zenéjével kezdõdött a Városháza dísztermében. Dr. Dietz
Ferenc beszélt azokról a hagyományokról, amelyek révén a
város nemcsak erõsen kötõdik a

Alexov Lyubomir,
Lórév polgármestere
és az Országos
Szerb Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

szerb történelemhez és kultúrához, de õrzi és ápolja annak
értékeit a helyi kisebbségi önkormányzattal közösen. „Egy jól
mûködõ kapcsolatban nincsenek
kényes kérdések sem!” – a polgármester erre példaként emlí-

szerb önkormányzattal ápolt jó
kapcsolatokról, de arról az eredményes együttmûködésrõl is,
amely Szentendre és testvérvárosa, Krusevac között mûködik.
A köszöntõ szavak után Szerbia
nagykövete szólt a megjelentekhez. Sahovic Dejan hangsúlyozta, a mostani találkozó és az
itt megfogalmazott törekvések
példaadóak lehetnek az állami
vezetõk számára is. A fórumon
ugyanis számos fontos kérdésrõl
tárgyaltak a megjelentek. Mérlegelték közös pályázatok, valamint
helyi és regionális, határon
átnyúló kezdeményezések esélyeit. A testvérvárosi küldöttek
megvitatták, hogyan lehetne

A Nyitott Kör Egyesület mûvészeti
pályázatokat hirdet szentendrei
diákok számára az alábbi
kategóriákban:
• Tejben borzongó macskakõ –
meseíró pályázat 6-14
éveseknek
Itt smsel a harc mezején! –
SMS- és versíró pályázat
6-18 éveseknek
• Egy név: Szedifi –
forgatókönyvíró pályázat
10-18 éveseknek
• I. Szentendrei Diákok
Filmszemléje – 10-18 évesek
nevezhetnek filmjeikkel
További részletekért látogass el
honlapunkra
(www.nyitottkor.hu), írj
e-mailt (info@nyitottkor.hu), vagy
keress minket
a Facebook-on!

Pályázati
felhívás

tette a könyvbemutatót, amelyet a
közelmúltban tartottak a Városházán Horváth M. Orbán Eltévedt
hõsök – téves csatatéren címû
mûve kapcsán.
A polgármester beszámolt a helyi

eredményesebben használni a
rendelkezésre álló gazdasági
lehetõségeket, majd környezetvédelmi, energetikai és közlekedési témákról tanácskoztak.
Végül szó esett az Európai Unió
bõvítésével kapcsolatos kérdésekrõl is. Mint azt korábban dr. Dietz
Ferenc is kifejtette, a szerb-magyar testvérvárosi kapcsolatok
erõsítése mellett cél az is, hogy
elõsegítsék Szerbia uniós csatlakozását. Ez ugyanis nemcsak a
magyar gazdaság és a turizmus
számára lehet nagy jelentõségû,
de Szentendre számára is sokat
jelenthet.
A találkozó befejezéseként a
vendégek megtekintették a Bácskai Bogyoni Szerb Ortodox kolostor 18. századi falkép-másolataiból készült záró kiállítást.
DALLOS NAGY KRISZTA

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.
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Magisztrátus Abán
A Szentendrei Egyeztetõ Fórum
képviselõi – Bódog Norbert, a
Szentendrei Református Egyházközösség képviselõje, Fekete
János, a Társaság az Élhetõ
Szentendréért Egyesületet (TESZ)
színeiben megválasztott önkormányzati képviselõ, Keresztyné
Rehák Aranka, a Századunk
Alapítvány képviselõje, valamint
Meszlényi-Bodnár Zoltán, a
Nyitott Kör Egyesület elnöke –
meglátogatták az Abai Magisztrátust. A szentendrei csapatot
többek közt fogadta Kossa Lajos
abai polgármester, Füzi Zoltán, a
Civil fórum elnöke. A beszélgetésen részt vett Varga Csaba
szociológus, a Stratégiai Kutatóintézet vezetõje.
„A szavak építõ-romboló erõket
rejtenek. Hatásuk gyógyítóbb
lehet valamennyi fizikai elixírnél,
de sebezhetnek is, mint a méregbe
mártott nyílhegy. Az indulat vagy
érdek éppúgy kioltja a legvarázslatosabb szavak gyógyító tüzét,
mint a kishitûség vagy a félelem.”
(A Szepes Máriától származó
idézet az abai polgármesteri
hivatal tanácstermének falát
díszíti.)
Aba Fejér megye legelmaradottabb falvai közé tartozott a rendszerváltás idején. A Székesfehérvár és Sárbogárd között félúton fekvõ zsákfaluban nem volt
infrastruktúra, a lakosok bõ négy-

ezres száma a kilátástalanság
növekedésével egyre csökkent.
– Elhitetni az emberekkel, hogy
ebbõl a helyzetbõl ki lehet törni, ez
volt a legnehezebb – mondja
Kossa Lajos polgármester, aki
1990 óta vezeti a községet. – Azt
mondtam, tegyük meg elõbb, ami
telik tõlünk, aztán majd megérkezik a külsõ segítség is.
Kossa Lajos komolyan vette „a
helyi közösségek önszervezõ
önállóságát”. Ennek megfelelõen
az önkormányzat anyagilag is
támogatta a helyi egyesületek,
civil szervezõdések létrehozását.
Alig néhány év alatt megváltozott
a helyiek hozzáállása a közösség
ügyeihez, és a „senki földjébõl” a
Sárvíz kistérségi együttmûködés
vezetõje, az M7-tõl tíz percre lévõ
virágzó község lett, vízzel, gázzal,
telefonnal, mûvészeti alapiskolával, helyi tévével.
Az oktatásra különösen nagy –
erkölcsi és anyagi – hangsúlyt
fektettek a település vezetõi, mintául véve az ázsiai „kistigrisek”
országait, amelynek eredményeképpen a község nemcsak megtartotta lakóit, hanem betelepülõkkel is növelte lélekszámát.
Az ezredfordulón találkozott a
polgármester Varga Csaba szociológussal. Elgondolásuk szerint a
faluközösség a kis helyi közösségek összességébõl áll össze.
Ekkor hozták létre az „utcaközösségeket”, amelyek utcán-

Látogatás Százszorszépfalván
A Vasvári Pál úti Tagóvoda kollektívája nyáron tanulmányi
kirándulást tett a Szegedtõl 10 km-re, három határ
találkozásánál fekvõ Kübekházára
Kirándulásunk célját, a helyi óvodát, 2009-ben újította fel az önkormányzat, ekkor adták át az óvoda udvarán a 300 nm alapterületû, tíz
pici épületbõl és két mini kertészetbõl álló „Százszorszépfalvát”. A
közel 60 óvodás azonnal birtokba vette a miniatûr települést, ahol
stilizált templom, polgármesteri hivatal, orvosi rendelõ, benzinkút mellett kicsi bolt, posta és gyógyszertár is található. A kb. 150 cm-es
házikókban ajándékba kapott használt telefonközpont is található
automata kapcsolású telefonokkal. A kicsi épületeket komplett
úthálózat, körforgalom köti össze, ahol közlekedési táblák – és helyi
polgárõrök által rendszeresen megtartott foglalkozások –, segítik a kicsiket a szabályos közlekedés elsajátításában. A „közvilágítást” napenergiával mûködõ, földbe szúrható kerti lámpácskák szolgáltatják.
Százszorszépfalván valódi utcanév táblák jelzik, hogy éppen hol járunk
(pl. Nap sugárút), a házakat kockás függöny és muskátli díszíti. A
szépen karban tartott kiskertben különbözõ haszon- és fûszernövények
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ként bizalmikat választottak,
belõlük alakult meg a Civil fórum.
A helyi egyesületek, a vállalkozók
fóruma, az egyházközségek képviselõi, a Civil fórum tagjai és az
önkormányzati képviselõ-testület
képviselõivel így áll össze a

kerülésének, a pillanatnyi helyzet
megoldásának. – Ami nem öli meg
az embert, az megerõsíti – mondja errõl az idõszakról a polgármester, akinek végül sikerült
meggyõznie ellenlábasait.
A válság még nem zárult le, a pol-

Magisztrátus, amely „jelképesen
tekinthetõ Aba helyi parlamentjének és helyi kormányának, így a
hatalommegosztás intézménye is,
hiszen a képviselõ-testület önként
átad kompetenciákat a Magisztrátusnak” (részlet az Abai Magisztrátus Preambulumából).
2008-ban azonban Aba a csõd
szélére került a szennyvíz-beruházás miatt. A nehéz helyzet
megosztotta a falu lakosságát. A
polgármester lecövekelt a várossá
fejlõdés mellett, ragaszkodott a
megalkotott jövõképhez, az addig
képviselt értékekhez. Az ellentábor szerint viszont mindent alá
kellett volna rendelni a csõd el-

gármester adósságrendezést kezdeményezett,
hadakozik
a
bankokkal és a kivitelezõkkel. A
napi gondok mellett azonban már
a következõ évek feladataira készül, tanulmányozza az új önkormányzati törvény tervezetét. Azt
emeli ki, hogy a törvénytervezet
szerint „a helyi önkormányzás jó
gyakorlatának kialakítása, a
települések önfenntartási képességének elõsegítése valamint a
helyi közösség öngondoskodásra
való képességének erõsítése” a
feladat.
Önfenntartás és öngondoskodás.
REHÁK ARANKA
Mint eddig is.

árulkodnak arról, hogy a kicsi kezek nap mint nap gondoskodnak
róluk. A megtermelt fûszernövényeket a központi konyhájukban fel is
használják, a friss paradicsomot, paprikát reggelire és uzsonnára eszik
meg a gyerekek.
Ottlétünk alkalmával örömmel láttuk, hogy a gyermekek milyen
önfeledten játszanak az aprócska Százszorszépfalván. Kismotorokkal
és rollerekkel közlekednek és közben elintézik a fontos „ügyeiket”,
mint a felnõttek. Többszereplõs, több szálon futó szerepjátékot játszanak, amelyben nagycsoportosok és a kisebbek is megkaphatják a
maguk szerepét. Óvodapedagógus szemmel nézve is csak ámultunk,
hogy mennyi fantasztikus lehetõséget teremt a gyermekek fejlesztésében, a mindennapi életre való felkészítésben a kiskert és ez a
pici „játékfalu”, miközben a telepítése minimális költségvetésbõl megvalósítható, hiszen a kicsi épületek faforgács lapokból vannak összeállítva, egyszerûen, mégis nagy részletességgel kivitelezve.
Százszorszépfalva ötlete és a mûködése számunkra nem csak érdekes
látvány volt, hanem „pedagógiai kirándulást” is jelentett, és sok-sok
ötlettel gazdagabban tértünk haza.
LÁZÁR ÁGNES PETRA
óvodapedagógus

HODOLI TÜNDE
tagóvoda-vezetõ

VÁROS

Városjobbító ötletek
Zavar, ami Szentendrével történik,
szeretnék változtatni ezen az
állapoton. Javaslatom az alábbiakban foglaltam össze.

A jelenlegi helyzet
Szentendre lassan, de biztosan
emészti fel önmagát, azaz, amit
jelentett számunkra és a közgondolkodásban, ha úgy tetszik az
ország számára. Húsz éve még
önmaga volt, egy rendben lévõ,
élhetõ kisváros. A házak kifestve,
az ablakokban muskátli, a Fõ teret
fellocsolták, eseményszámba menõ
kiállítások zajlottak a képtárban
köz- és médiafigyelemmel kísérve, a
Skanzen felett a domboldal még
zöldellt, a Bogdányi utcában a
Nosztalgia kávéházban színházi
estek voltak, és az értelemszerûen
autóval érkezõket nem riasztották
horror parkolódíjak.
Mit tettünk vele azóta?
• A város kezelésében lévõ házakra
nem költöttek, kívülrõl megkopott
romhalmazzá lettek, ezzel megadva
az alaphangulatot. A házak festése,
vakolata leomlott, a kapuk elrohadnak, tövükben gaz nõ. A muskátlik
kiszáradtak, a Fõ teret „felújították” – minõsége csapnivaló.
• Locsolásról szó sincs, a világítást
be sem szerelték, az új padokat
szemétre kellett dobni.
• A Fõ téri képtárkoncepció, odafigyelés és értékes kiállítások híján
eljelentéktelenedett. A domboldalak
sûrûn beépültek, de módos lakóik
szinte soha nem jönnek „le” a
városba.
• A Bogdányi utca turistaszivató
álnépi rettenetté vált, és parkolni
drágább, mint Monte Carlóban.
Tehát szisztematikusan õrlõdnek
fel azok az építészeti, táji külsõ
jegyek, ami miatt szerethetõ ez a
város. Egyrészt felelõtlen be- és
ráépítések, másrészt a karbantartás
elmulasztása, valamint a provinciális kereskedelemszemlélet miatt
a folyamat eredményeként a táj és a
város élménye is pusztulóban van.
Nagyjából itt az utolsó óra, hogy a
folyamatot megfordíthatóvá tegyük. A város vezetése teszi a magáét, komoly európai uniós pályázatokat nyer, felújít közintézményeket, a szûkülõ költségvetést felhasználva és adósságcsapdákat
kerülgetve igyekszik a számtalan
lakossági, intézményi, oktatási

feladatot ellátni. Azonban nem látszik, hogy távlatokban mit szeretne
a várossal kezdeni. Mi az a távlati
terv, elképzelés, ami mentén megfogalmazná, mi lesz velünk 10 év
múlva?
Kritikai éllel: a Vizesnyolcas aggasztó
példáján elgondolkodva mi lesz a Pirkprojekt várhatóan szomorú sorsa,
van-e valamilyen reális elképzelés az
elkészülõ MûvészetMalomra és mi
lesz a Castrummal, vajon milyen lesz
a gát, és lesz-e valaha rendes hotel a
városban stb.

Két út van
Az egyik: minden marad a régiben,
toldozás-foldozás, az önkormányzati ingatlaneladásokból pénz
csiholása, pályázati (azaz esetleges) pénzek felhasználásával egyegy projekt megvalósítása ilyenolyan érdekek mentén; kuncsorgás
a kormánynál kicsi pénzekért.
A másik út: a realitások felmérése
után egy merész terv következetes
és elkötelezett végrehajtásával kiemelkedni a jelenlegi státusból.
Melyek azok az egyedülálló sajátosságok, amelyek Szentendrét
akarva-akaratlanul jellemzik?
• A fõváros közelsége, a 11-es úton
beérkezõ tájélménye a dombokkal,
Dunával.
• Az utcaszerkezet és megmaradt
épület, valamint városélmény, ha
nem csak a turistacsapáson közlekedünk.
• A turisták hada – ha tetszik, ha nem.
• „Számtalan” képzõmûvészethez
köthetõ múzeum, épület, intézmény.
Javaslatom, hogy ezek együttesébõl
építsünk egy „új” Szentendrét.
Javaslatom lényege, hogy mindent
ami épül, felújítandó vagy használandó, minden eseményt, történést
és tevékenységet a KÉPZÕMÛVÉSZET-re építve tegyük.
Szentendrébõl BRAND-ot kell formálni, építeni. Ugyanis a város
mûvészethez való kapcsolódása az
az elem, ami leginkább az emberek
tudatába égett. Bárki a városra gondol, azonnal Kovács Margit, Barcsay
Jenõ, Czóbel Béla nevére asszociál.
Tudom, sok ember számára ez a
javaslat elsõre idegen, sõt visszatetszést kelt. Ezért mielõtt kifejteném,
néhány gyakorlati példa: a gát mindenképpen megépül, jó esetben egy
elfogadható beton-fém mûtárgy

lesz. Mi lenne, ha nemzetközi pályázat keretében bizonyos szakaszait mûvészek, építészek formálnák korszerûvé és esztétikussá,
ezzel egyedülálló turisztikai látvánnyá válhatna? Hol van még 6 db 30
méteres szobor a világon? Mi lenne,
ha nyári esténként a szemközti
Duna-part zöld falára vetített kép és
hangjáték gyönyörködtetne? Mi
lenne, ha egy 30 méter átmérõjû, a
vízfelületen létesített „lyukon”
lefolyna a Duna a Bercsényi utca
végénél? Ez lehetne a legnagyobb
FLOw ART a világon. A lyuk felett
ívelõ hídon az egész világ összes
turistája szeretné lefényképeztetni
magát. Mi lenne, ha kikiáltanánk a
Szentendre Art köztársaságot. Az
útlevelet interneten lehetne igényelni 10 dollárért, konzuloknak 100,
nagyköveteinknek 1000-ért, Vincze
merített papíron, polgármesteri
aláírással. Mi lenne, ha a HÉV-tõl
nem kosz és lepattant házak,
hanem rendbehozás után egy, az
éppen zajló eseményeket hirdetõ,
gondosan tervezett zászlóerdõ
között vezetne be a turistaút? Ha a
múzeumok, aktuális kiállítások
elõtt egy-egy 200 méter magasra
világító reflektor jelezné a helyet és
eseményt egyedülálló esti városképet meghatározva, napelemekkel
feltöltve. Mi lenne, ha a 11-es útról
a városba érkezve dús és színes,
mûvészek által létrehozott virágos
vegetáció köszöntene? A gyorsan és
könnyen kivitelezhetõ, látványos és
szponzorálható ötletek tárháza
Szentendre okos és értõ mûvészei,
együttgondolkodó lakossága körében kifogyhatatlan.
Építeni lehet a meglévõ három
jelentõs és egymáshoz közeli
helyszínre.
• A Fõ tér és környékén lévõ
kismúzeumok rendbehozva és
élményszintû tárlatvezetésekkel,
kiállításokkal, szakszerû kiadványokkal adják az elsõ elemet.
Természetesen fiatal, elkötelezett,
pontos tárgyi ismeretekkel felvértezett múzeumi alkalmazottakkal,
megújuló (raktárból bõvített) kiállításokkal. Egész Európában egyedülálló, hogy ennyi nívós adottságú
kis múzeum együtt, pár lépéssel
bejárható legyen. Egy olasz vagy
délfrancia kisváros mindent megadna ezért, de ha csak egy valamirevaló freskójuk van, azt is az
egekbe tudják tuningolni. Soknyelvû kiadványok kellenek, és
érdekeltté tett Magyar Turisztikai
Hivatal;
• A másik fontos helyszín a meg-

újuló MûvészetMalom, szintén pár
száz lépésnyire. Ha nem provinciális poros kiállításokat mutat be,
hanem a magyar és nemzetközi
mûvészek legjavát, szakértõ vezetéssel, programmal, katalógusokkal, poszterekkel, zászlókkal hirdetve, a siker nem marad el.
• A harmadik kihasználatlan lehetõség és helyszín a régi Mûvésztelep és Galériája. Az itt dolgozó (és
nem dolgozó) mûvészeket megnyerve, élõvé és minõségivé téve a
helyszínt, akár külföldi résztvevõket befogadva fel lehetne
éleszteni és becsatlakoztatni a
város vérkeringésébe.
Ne gondolja senki, hogy az átlagnépesség csak a gagyit értékeli!
Bizony, ha választhat, hajlik az
igényességre is, csak a lehetõséget
kell megteremteni, megmutatni számukra.
Összefoglalva: Szentendrének egy
olyan új jelentést kell adni, ami
elválaszthatatlanul összekapcsolja
a mûvészetekkel, legyenek egymás
szinonímái. MINDENT ennek kell
alárendelni, a helyi buszok festésétõl kezdve a hirdetõtáblákig, a
kiállításokat hirdetõ kisposzterekig
az éttermek ablakában, az ételek
elnevezésétõl a Szentendrei rózsa
márkanévig. Mindent mûvészileg
igényesen kell tervezni, a város
zászlórúdjától a nyomtatványokon
át az összes feliratig, a tervezett
engedélyezett ajándéktárgyaktól a
honlapig.
Szentendre
legyen
BRAND és hungarikum.
Ha ezt megszerveznénk, létrehoznánk, ismét igényes, jómódú
turisták jönnének itthonról és
külföldrõl, lenne pozitív világsajtó,
a TV-stábok törnék magukat a megnyitókon, és az egész világ láthatná
a fejlõdést az élõ webkamerákon át.
Példa lehetnénk, hogy a helyi
adottságokat maximálisan felhasználva hogyan lehet emelkedõ
pályára állítani városunkat.
Senki ne álmodozzon, ez a lehetõség rengeteg munkával jár. Ötletek kellenek, elkötelezettség, pontos és igényes kivitelezés, következetes megvalósítás minden poszternél, cégérnél, virágládánál és étlapnál, várostérképnél és hirdetõtáblánál. A minket most sodró
folyamatot megfordítani nehéz.
De… olaj itt nincs, aranybánya sem
valószínû a Kõhegy alatt, a világ
vezetõ mobilgyártói sem néznek
nálunk telephelyet, tehát használjuk, amink van. Különben
annyi... Ketyeg az óra.
ERDÉSZ LÁSZLÓ
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Pályaorientáció és pályaválasztás
A munkával és az élettel való elégedettségünk attól függ, hogy milyen
mértékben találunk lehetõséget érdeklõdési körünk, képességeink,
értékítéleteink hasznosítására. Öröm, hogy tanulók és szülõk, tanárok
és nevelõk körében egyre gyakrabban esik szó pályaválasztási tanácsadásról. Ritkábban, de lehet hallani pályaorientációról, illetve pályaorientációs foglalkozásról is. Tanulók, szülõk, osztályfõnökök, pályaválasztási felelõsök tájékoztatása és képzése érdekében készült e
cikksorozat és a hozzá kapcsolódó interaktív elõadássorozat.
A tanulót a pályaorientáció hozzásegíti egy jó minõségû szakma
megválasztásához, illetve valóban felkészíti egy rugalmasabb életút
tervezésére és a munka világában megjelenõ lehetõségek keresésére.
A pályaorientáció két oszlopa az önismeret és a pályaismeret. A munkapályára vonatkoztatott önismeret azt jelenti, hogy a tanuló részletesen és pontosan képes megfogalmazni a munkaérdeklõdését, képességrendszerét, munkaérték struktúráját és munkamódját. E négy
személyiségjellemzõ mentén lesz képes kiválasztani a hozzá illõ és
számára megfelelõ pályát, szakmát. A munkapályára vonatkozó önismeretet öndefiniálásnak nevezzük.
Az öndefiniálás mellett a pályaorientáció másik oszlopa a pályaismeret. A pályaismeret gyorsabban megszerezhetõ információkból épül
fel, mint például a képzõ intézmények és képzési feltételek, munkatevékenységek, elhelyezkedési lehetõségek megismerése. A pályaorientáció módszere a strukturált csoportos foglalkozássorozat (csoportos
tanácsadás) és az egyéni tanácsadás.
(A cikk második része a következõ számban lesz olvasható.)
BAKK ZALÁN
munkapálya tanácsadó
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: 06-20-404-2564 és emailen: bakk.zalan@gmail.com
A jelentkezés sorrendjében telnek be a helyek

Segítség a léleknek
Papp Zsuzsa pszichológus, tanár és fókusztréner vagyok,
Szentendrén élek. Már egyetemi tanulmányaim során
érdeklõdésem a gyermekek, serdülõk és fiatalok lelki
nehézségei, problémái és ezek lehetséges hatékony
megoldásai felé fordult, ezért végeztem el a fókusztréneri
képzést is. A fókuszolás egy hazánkban is egyre népszerûbb módszer, melynek segítségével eredményesen le
lehet küzdeni a problémák testi és lelki tüneteit egyaránt.
Úgy tapasztaltam, hogy a mai rohanó és magas elvárásokkal teli világban sokak komoly, megoldhatatlannak és feldolgozhatatlannak tûnõ lelki problémákkal szembesülnek, ráadásul konfliktusaikról nem mernek, vagy nem tudnak kivel beszélni. Most lehetõség
nyílik mindenki számára, hogy bátran kérdezzen, melyekre választ
kaphat az újság ezen rovatában! Várom a fiatalok és a szülõk megkeresését is, kérem, forduljanak hozzám bizalommal!
Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!
Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár
06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu
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POLGÁRI ESTÉK

Szélmalomharc vagy
a közérdek érvényesítése

Sokan, sokféleképpen képzelik el
Budai Gyula munkáját. Az elszámoltatási kormánybiztost bõ egy
évvel ezelõtt bízta meg feladatával az Orbán-kormány, azóta szakadatlan göngyölíti fel a 20022010 közötti kormánypolitika
visszásságaival összefüggõ kétes
ügyeket.
Budai Gyula a Polgári Esték rendezvénysorozat keretein belül,
közel száz fõs hallgatóság elõtt
október 18-án a V-8 szabadidõ
központban – Hadházy Sándor
országgyûlési képviselõ úr meghívásának eleget téve – beszélt
munkájának eredményeirõl, a
folyamatban lévõ vizsgálatokról,
valamint az elõttük álló nehézségekrõl.
A kormánybiztos alapvetõen pozitívan értékelte az elmúlt egy év
tevékenységeit. Az állandó teljesítménykényszer és a folyton
felmerülõ jogi problémák kereszttüzében, a lehetõ leghatékonyabban igyekszik orvosolni azokat a
sérelmeket, amelyek több milliárdos hiányt hagytak maguk után
az államkasszában. A megbízott
szerint a legnagyobb probléma,
hogy a vizsgált szerzõdések,
cégek, illetve személyek többsége
sokszori megkeresésre sem hajlandók teljes körû tájékoztatást
nyújtani, így végsõ megoldásként
a Magyar Nemzeti Bank esetében
például az Állami Számvevõszékhez, alkotmányos jogsértés
esetén pedig az Alkotmánybírósághoz kell fordulni. Ezek a
bürokratikus körök lassítják és
nehezítik a feladatellátást.
Budai Gyula hangsúlyozta; „az
Alaptörvényben lefektetett nor-

mák mindenkire egyaránt érvényesek, legyen az államfõ, vagy
az utca embere”. Kirívó példaként
hozta fel Gyurcsány Ferencet, aki
saját maga kérte mentelmi joga
felfüggesztését, és akivel szemben feltételezhetõen a legnagyobb
a társadalmi feszültség, ám
kiemelte; „az ártatlanság vélelme
minden embernek Alaptörvény
adta joga, így Gyurcsány is mindaddig ártatlannak minõsül, amíg
a bíróság jogerõsen el nem ítéli”.
A munka nem áll meg, tavaly 736
bejelentés érkezett a kormánybiztoshoz, idén 480. Kiemelten foglalkoznak például a sukorói kaszinó-beruházással, Simor András, az MNB elnökének vagyonszerzésével, a Vallis Kft. és Bajnai
Gordon tevékenysége körül felmerült visszásságokkal. Jelenleg
32 kiemelt ügy van napirenden,
valamint 30 esetben tettek büntetõfeljelentést.
A kormánybiztos a kérdésekre
válaszolva elmondta, úgy érzi,
eredményes év van a háta mögött,
több tízmilliárd forintot sikerült
jogi úton behajtani, ezzel gyarapítva az állami vagyont, valamint
ígéretet tett arra, hogy a munkát
egészen addig folytatja, amíg a
lehetõ legtöbb ügy végleg lezártnak tekinthetõ. A felhalmozódott
hiány pedig visszafolyik az
államkasszába. „Ez az Önök kemény munkával megkeresett pénze. Mindent megteszünk, hogy a
munkájuk ne vesszen kárba
olyanok miatt, akik a nyolc év
kormányzást azzal töltöttek el,
hogy megtömjék a zsebüket” –
mondta a kormánybiztos.
KÁDÁR KRISTÓF

VÁROS

Szentendre kulturális nagykövetei Zilahon
A Szentendre-Zilah városok között megkötött testvérvárosi
szerzõdés (1990. április 27.) óta
számtalan látogatás, cserelátogatás történt a két város kulturális és közéleti személyiségei
között. A XV. Zilahi Szüreti Napok egyhetes rendezvénysorozatra meghívót kapott többek
között a Szentendrei Kossuth
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese és az Izbégi Baráti Kör Egyesület is. A zilahiak részérõl nagy
igény volt a 2006-évben sikeresen
fellépett Szentendrei Nyugdíjas
Klub ismételt látogatására, fellépésére is. A mostani turnét
Koncz János ny. ezredes vezette
Radványi G. Levente úti kalauzolásával, Déri György zenekarénekkar vezénylésével.
Hogyha 2006-ban emlékezetes és
sikeres fellépés volt Zilahon, akkor most fergeteges sikert arattak! De ne szaladjunk ennyire
elõre!
A turné elsõ napján – október 22én – került sor az Ady Endre
Közkönyvtár újra megnyitására a
zilahi Kraszna utcai EMKE házban, melynek könyvállománya a
szentendrei adakozók és közösségek, például a PMK, Kossuth
Nyugdíjas Klub, Bochnert Tibor
antikvárius és sok más közösség,
egyéni adakozó jóvoltából több
mint 13 000 kötetet tett ki.
Még aznap este fellépett a Kossuth Nyugdíjas Klub Ezüstfény
együttes Mediterrán csoportja a
Polgármesteri Hivatal hatalmas,
impozáns tanácskozási tükörtermében, természetesen felejthetetlen élményt nyújtva a jelenlévõknek. A mûsoron magyar- és
világslágerek szerepeltek.
A fárasztó napot (utazás, fellépés,
elszállásolás) némi, mérsékelt
mennyiségû helyi termék (szilvapálinka) fogyasztásával enyhítettük! Másnap jött a java! 23-án 14
órakor kezdõdött az RMDSZ és a
Pro-Zilah Egyesület által szervezett szüreti felvonulás, mely a
hagyományoknak megfelelõen
igazi kosztümös felvonulás volt, a
város központjában álló Wesselényi szobor elõtti kisebb mûsoros
elõadás beiktatásával. A végállomás, a városi nagy „Szakszervezetek Mûvelõdési Háza” volt.
Az ünnepi mûsort, megelõzve a
mezõkövesdi „Matyó”, valamint a

zilahi Terbete és Höcögõ néptánc
csoportokat, a szentendrei Kossuth Nyugdíjas Klub Ezüstfény
együttese nyitotta meg.
Október 23-a lévén Koncz János
ezredes úr a helynek és idõnek
megfelelõen köszöntötte a megjelenteket, átadta dr. Dietz Ferenc
polgármester és a szentendrei
lakosság üdvözletét, majd egy
rögtönzött, de nagyon lelkes
beszéddel emlékezett meg az '56os magyar forradalomról.
Részlet a beszédbõl: „Tisztelt honfitársaim és barátaim! Véletlen,
hogy a Szentendre és Zilah közötti testvérvárosi kapcsolatok ápolása céljából a Szilágy megyei
Zilahra érkezett szentendreiek
október 23-án, nemzeti ünnepünkön adnak mûsort a zilahi
magyaroknak, és a város érdeklõdõ közönségének. Az 55 évvel
ezelõtt, Budapesten kezdõdött forradalom zászlójára tûzte a
nemzeti függetlenség megteremtését, a magyar nép szabadságának
kivívását. A forradalom az
1848/49-es szabadságharcban is
megfogalmazott követeléseket
tûzte zászlójára. 1956 õszének 13
napja alatt Magyarország kísérletet tett egy jobb és igazságosabb
társadalmi rend kialakítására. E
törekvések azonban nem valósultak meg, Magyarország sorsáról a
Szovjetunióban döntöttek. A forradalmat és szabadságharcot leverték, de ez a kis ország példát
mutatott a világnak! (…) Kívánjuk, hogy õrizzék meg magyarságukat, ápolják a nemzeti
kultúrát itt, román földön is!“
Ami Déri György tanár úr és
együttesének a fellépését jelentette, az maga volt a csoda és az
öröm minden jelenlévõnek! (Reméljük, mûsorukat a szentendrei
lakosság is megnézheti a Szentendre TV-ben.) Csak címszavakban a repertoár: Örömóda, Szep-

tember végén, Honfoglalás, Álmodó Tisza part, Nem tudhatom,
Rózsalevél, Virágzik a rózsa,
Hippolit filmzene, Roma élet, E
viva Espana, Rosamunda-Reginalle, Gyere, táncolj cigánylány.
Ez a remekbe szabott, tudatosan
felépített elõadás nem csak a
zilahi közönséget könnyeztette

meg! Mint látjuk, van ebben európaiság, magyarságtudat, hazaszeretet, lelkesedés és minden,
ami kell! A siker sem maradt el,
talán a legnagyobb, melyet az
együttes valaha is elért!
Ezért érdemes volt elmenni Zilahra, érdemes volt az Izbégi
Baráti Körnek is egy kisebb anyagi támogatással hozzájárulni a
magyarságtudat és a testvérvárosi kapcsolat erõsítése érdekében.
Köszönet minden támogatónak,
résztvevõnek és a kedves, fáradhatatlan vendéglátóinknak a
felejthetetlen élményekért, melyben részünk lehetett!
MAHOLÁNYI PÁL
Izbégi Baráti Kör elnök

Október 21-én megemlékezést tartottak a város iskolái az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról a Városháza ’56-os emlékmûvénél. Dr. Dietz Ferenc beszédében kiemelte: 1956-ról gyerekkorunkban még csak titokban, otthon emlékeztünk meg, a hivatalos ünnep akkor még április 4-e, a „Felszabadulás napja” volt. Ti ma már szabadon ünnepelhettek; legyetek büszkék a hõsökre, akikre felelõsségünk és kötelességünk emlékezni.

Ünnepség a Rákócziban
Iskolánkban, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban is megemlékeztünk az
1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójáról. Az
iskolarádióban kezdõdõ, majd a
belsõ udvarban folytatódó látványos, mégis bensõséges ünnepséget Lánczky Zsuzsa és Kurdics
Valéria tanárnõk állították össze.
Sarkadi Szabó Emese szavalata
után Cseh Tamás dalát hallgatva
lenyûgözõ látványban volt részünk. Zákonyi András felidézte
számunkra a történelmi eseményeket, végül Kertai Niki szavalata után minden osztály meggyújthatta az emlékezés mécsesét.
Az ünnepség mellett a folyosókon is lépten-nyomon ’56-os fotók és
idézetek emlékeztettek bennünket az októberi eseményekre.
XXV. ÉVFOLYAM 32. SZÁM  2011. NOVEMBER 4.  SzeVi
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‘56-os megemlékezés és díjátadó a Városházán

Az ünnepi mûsorban közremûködtek a Ferences Gimnázium diákjai

Október 23-án, a Városházán
megrendezett ünnepségen – melynek szónoka Csath Magdolna
közgazdász volt – adták át az idei
városi kitüntetéseket. Dr. Dietz
Ferenc polgármester ünnepi
köszöntõjében aktuális témákat
is érintett:
„Napjainkban is csendes, gazdasági forradalmat vívunk, ahol
a szovjet diktatúra és az orosz
tankok helyett a világválság és a
bankok pénzei ellen küzdünk. A
mai forradalom már vér nélküli,
ahol nem a sebesülteket, hanem a
devizahiteleseket és az önkormányzatokat kell megmentenünk.
(…) Hamarosan új önkormányzati törvény lép hatályba, és el kell
érnünk, hogy Szentendre nyertese
legyen ezeknek a változásoknak.
Amikor az ’56-os forradalom
hõseire emlékezünk, vegyünk példát elszántságukról és hazaszeretetükrõl a városunk megújulásához”

16 éves volt. Munka után a gyár
kapujában „lyukas zászlókkal”
díszített teherautókkal és hömpölygõ embertömeggel találkozott. Az egyik autóról lekiabáltak
neki, szereti-e a hazáját, mert
akkor tartson velük. Anna igennel
válaszolt és felszállt az autóra,
ahol géppisztolyt adtak a kezébe.
Csatlakozott a Széna téri Felkelõk
Csoportjához. Családtagjai tudták, hogy mi vár rá, ha itthon
marad, ezért megszervezték a
menekülését.
1990-ben a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége emléklappal
tüntette ki, 1995-ben pedig átvehette a Magyar Köztársaság
Elnöke Emlékérmét. Piszkátor
Anna ma az Amerikai Egyesült
Államokban él.

Kolping Család Egyesület. Alapítóját, Kolping Adolf római katolikus papot 1847-ben az a célkitûzés vezérelte, hogy fiatal szakemberek egyesületbe szervezésével elõmozdítsa az egyház társadalmi jelenlétét és befolyását,
másrészt megóvja õket az erkölcsés családromboló hatásoktól. A
Kolping mozgalom ma már világméretû nemzetközi szervezet,
melynek tagja a Szentendrei
Egyesület is. A Kolping családok
lelki vezetõje a prézes, aki katolikus pap, Szentendrén Blanckenstein György plébános. Az egyesület legfontosabb feladatai közé
tarozik a családi közösségek
összetartása, a családi kohézió
erõsítése, a keresztény erkölcsi és
szellemi értékek megmentése. E
célokat szolgálják a kitûnõ elõadók rendszeres Kolping Akadémiai elõadásai. Minden évben
szerveznek zarándokutakkal egybekötött csoportos családi kirándulásokat, klubdélutánokat a
Kolping ház udvarán, karácsonyi
elmélkedéseket.

A Szentendre Város szolgálatáért díjat Szentendre Város
Polgármesteri Hivatalában végzett, több mint egy évtizedes
köztisztviselõi munkájáért, magas színvonalú szakmai tevékenységéért Szirmai Erika
vehette át.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Piszkátor Annának ítélte a „SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM” díjat, melyet betegsége miatt testvére, Piszkátor István vett át.
Piszkátor Anna Szentendrén, a
György utcában lakott. 1956-ban

12

A Képviselõ-testület a SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE díjat Szentendrei Kolping
Család Egyesületnek ítélte. A
díjat dr. Makay László, az egyesület világi elnöke vette át.
(Képünkön balra.)
Több évtizedes kényszerû szünet
után, 1990-ben alakulhatott újjá
Szentendrén a hajdani „SzentEndrei Római Katolikus Legényegylet” utódja, a Szentendrei
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Szirmai Erika 1999 óta az
Építéshatósági Iroda dolgozója,
2009-tõl vezetõje. Munkája során
köztiszteletet vívott ki magas
színvonalú szakmai munkájával,
emberségével. Munkabírása, derûje, az ügyfelekkel való jó kapcsolatteremtõ képessége, jogi, és
szakmai ismerete méltán kap elismerést az ügyfelektõl. A jelenlegi
folyton változó jogi szabályozás
közepette mindig naprakész.
Tagja az Építész Kollégiumnak,

jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karának utolsó éves hallgatója, jogi szakokleveles mérnökképzésen.

Szentendre Város Közmûvelõdési Díját a város kulturális
életében végzett kitartó, önzetlen és magas színvonalú
közmûvelõdési munkásságáért
Pethõné Németh Erika könyvtáros kapta.
Pethõné Németh Erika a szegedi
József Attila Tudományegyetemen
végzett magyar-orosz szakon,
majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtáros oklevelet szerzett. 1971-ben költözött Szentendrére. 1973-ban a
Járási-Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa lett. 1987-ben lett a
könyvtárban a helytörténeti gyûjtemény kezelõje. Kötelességének
érezte a gyûjteményre alapozva
forrásmûvek megjelentetését is. A
város történetének megismerésében alapmûnek számítanak az
Írók, költõk Szentendrén, a Szentendre utcanevei, a Szentendrei
arcképcsarnok, a Szentendre
sajtótörténete címû kötetek, rendszeresen publikál a helyi sajtóban, cikkei fontos adalékok a
megye, a város és a Dunakanyar
helytörténetéhez. Aktív közéleti
szereplõje a városnak, több civil
szervezet tagja.
Szentendre Város Közegészségügyi Díját példamutató gyógyító tevékenysége, szakmai
alázattal és segítõkészséggel,
magas színvonalon végzett orvosi hivatása elismeréseként dr.
Nagy Emília tüdõgyógyász fõorvos kapta.
Dr. Nagy Emília 1983 óta él
Szentendrén. A diploma megszerzése után a Tatabányai Kórház,
majd a Péterffy Sándor utcai
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Kórház Tüdõgondozójában dolgozott. Szentendrére dr. Pávay
Erzsébet hívta, akinek nyugdíjba
vonulása után lett vezetõ fõorvos
1998-ban. Ebben az idõben kezdõdött meg az egészségügyi intézmények informatikai fejlesztése. A fõorvos asszony a szûkös
anyagi lehetõségek miatt támogatókat keresett a rendszer fejlesztéséhez és korszerû orvosi
készülékek beszerzéséhez. Kiemelt feladatának tartja a felvilágosítást, ezért elindította a
dohányzásról való leszoktatást
segítõ programot és az asztma
ambulanciát is, rendszeresen
végez szûrõvizsgálatokat. Jelenleg a kistérségben több mint 70
ezer tüdõgyógyászati szakellátásért felel, e munkát legjobb
szakmai tudását adva végzi egy
odaadó, szakmailag magas színvonalon dolgozó asszisztensi
csapattal.

Szentendre Város Testnevelési
és Sport Díját a lakótelepi gyermekek szabadidejének, és az
ifjúság sportéletének megszervezése, valamint a hosszú évek
óta rendezett városi kispályás
és nyári futball bajnokságok
elismeréseként Horváth Gyõzõ
vehette át.
Horváth Gyõzõ a Püspökmajor
Lakótelepi Baráti Kör Sportegyesületének vezetõjeként egyik
fõ feladatának tekinti a sport népszerûsítését, a lakótelepi fiatalok
sportjának szervezését. A városi
kispályás futball bajnokságot

2001 óta minden évben az õ
közremûködésével szervezik meg.
Az éjszakai pingpong bajnokság
nyári folytatásaként az õ közremûködésével rendezik meg minden évben a nyári focibajnokságot, amely a nyári szünidõben két
hónapon keresztül nyújt elfoglaltságot, szórakozást a lakótelepen
élõ 70-80 fiatal számára. A sportrendezvények rangját mutatja,
hogy 2009-ben a szabadidõ sport
kategóriában õk kapták meg az
Év Legeredményesebb Pest Megyei Szervezete díjat. Horváth
Gyõzõ 2002-2010 között önkormányzati képviselõ volt, jelenleg
az Egészségügyi, Szociális és Civil
Bizottság tagjaként dolgozik.

munkáját becsülettel, kitartóan
végzõ iparos ember volt. Élete
legyen példa a város polgárai
elõtt, ezért adományozta számára
a képviselõ-testület posztumusz e
díjat.

Szentendre Város Közbiztonságáért Díjat az emberi és gazdasági értékek megóvásában, a
közlekedés védelmében, a bûnmegelõzésben kifejtett tevékenységét, kimagasló szakértelmét, és példamutató munkásságát értékelve Gulyás Anita
rendõrõrnagy kapta.

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjat az egész életében
Szentendre város lakosságának
szolgálatában álló, munkáját
becsülettel, precízen, kiemelkedõ szakmai tudással végzõ
cipész kisiparosnak, Balalik Istvánnak – Putyi bácsinak (1931.
április 29. – 2011. május 16.)
posztumusz ítélte oda a képviselõ-testület. (A díjat két lánya
vette át.)
Balalik István 1945-tõl Budapesten a legjobb cipészmesternél dolgozott, majd élete végéig megbecsült és tisztelt cipészmesterként
dolgozott Szentendrén. Kezdetektõl fogva tagja volt a Musica
Beata kórusnak, pályája végén a
nyugdíjas klubot erõsítette Magdi
nénivel, feleségével együtt. Okos,
jó humorú, barátságos ember volt
Balalik István, vagy ahogy városszerte ismerték, Putyi bácsi.
Ebben az egyre inkább összekuszálódó világban is megõrizte
derûjét, kedvességét. Öröm volt
találkozni vele a városban, mert
az a nap már kicsit fényesebbé,
vidámabbá vált. Fiatal lelkû,
kedélyes ember volt, komolyan
hitte, hogy az élet szép – ezt vallotta egész életében, tragikus
haláláig. Köztiszteletben álló,

Gulyás Anita 1994-tõl teljesít
szolgálatot a Szentendrei Rendõrkapitányságon, ahol elõször járõri
beosztásban, majd a közlekedési
osztályon belül baleseti helyszínelõ és balesetvizsgálói munkakört töltött be. 2001-ben elvégezte a Rendõrtiszti Fõiskola
közlekedésrendészeti szakát, ezt
követõen nevezték ki a kapitányság forgalom ellenõrzési alosztályának vezetõjévé. 2007-tõl pedig
osztályvezetõ lett. Vezetõi megbízatása mellett õ foglalkozik
például az iskola rendõre programmal is. A közlekedési feladatok mellett õ végzi az egyes osztályok között a bûnmegelõzés
koordinációját. Munkáját hivatásának tekinti. Mivel Szentendre
lakója, így ismeri és szívén viseli
a város gondjait és problémáit,
ezért még körültekintõbben dolgozik.

Talentum Szentendre jövõjéért
Ösztöndíjat évente két diák, egy
középiskolás, és egy egyetemen
vagy fõiskolán tanuló diák
kaphatja. A képviselõ-testület
döntése értelmében az ösztöndíjban idén Pabeschitz Virág
Orsolya és Stark Klára részesült.
Pabeschitz Virág Orsolya az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Böcsészettudományi
Karának
negyedéves hallgatója. A Szent
András iskolába járt, majd ferences diákként érettségizett. Az
ELTE-n történelem-régészet szakon kezdett, majd a Kommunikáció és médiatudomány szakon folytatta tanulmányait. Németbõl, angolból, latinból nyelvvizsgázott, szakmai munkájával
országos pályázatot nyert, és a
szakterületén máris sikereket ért
el kutatásaival. Az egyetemen
rendszeresen vállal közéleti
feladatokat is, tagja a hallgatói
önkormányzatnak. Szentendre
régészeti ásatásain is eredményesen dolgozott. Szakterületének
ismertetésére régészeti elõkészítõ
sorozatot indított a Ferences
Gimnáziumban. Tudását a városban szeretné kamatoztatni.
Stark Klára a Ferences Gimnázium 11. évfolyamos tanulója. A
Szent András iskola diákjaként
kitûnõ eredményeket ért el, amit a
gimnáziumban is tartani tud.

Mindkét iskolában többször kapott tantestületi dicséretet. Több
országos versenyen is eredményesen szerepelt. Kitûnik szorgalmával és kitartásával. Örömmel segít
társainak. Tíz éve a Szentendrei
Néptáncegyüttesben
táncol,
hosszú ideje tanul zenét. A
Városmisszió keretében szervezett rajzversenyen Szentendrét
ábrázoló munkája szerepelt a
kiállításon. Célja, hogy orvos
legyen, és mint kész szakember,
szívesen szolgálná Szentendre
lakosait.
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Öregdiák-találkozó

Konferencia a változások jegyében

Mindenkit szeretettel vár a
Szentendrei Móriczos Öregdiákok
Egyesülete november 18-án pénteken 18-órakor kezdõdõ rendezvényére, melynek vendége dr.
Erdõs Sándor vívó, olimpiai
bajnok, egykori diáktárs lesz.
Helyszín: Móricz Zsigmond
Gimnázium (Kálvária u. 16.).

Magyarország a változások idõszakát éli. Ezt már a
mindennapi életben is érezhetjük. De hogyan is érinti ez a szociális ellátásokat, és az e terület dolgozókat, intézményeket?
Október 18-án, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat által szervezett konferencián gyûltek
össze a Dunakanyar és Pilisi Kistérség szociális
ellátói, hogy megosszák egymással eddigi tapasztalataikat a változásokkal kapcsolatban. A megnyitón
a kistérség szociális szakemberei mellett, akik mintegy hatvanan tisztelték meg rendezvényünket,
köszönthettük dr. Dedics Zsigmondot, a kistérségi
iroda vezetõjét, Madár Csabát, a Pest Megyei Kormányhivatal osztályvezetõjét, valamint a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálatok módszertani
vezetõit.
Meghallgathattuk az elõadóktól többek között, hogy
hogyan alakul át Alkotmányunk, az Alaptörvény
bennünket miként érint, hogyan szervezõdik át a
szociális ellátórendszer, és miként mûködik jelen
pillanatban a kistérségben a Családsegítõ és Gyer-

Gimnáziumi felvételi
a Rákócziban
A szentendrei II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
1992 óta – a korábbi általános
iskolai képzést gimnáziumi
oktatással bõvítve – a régió
egyetlen 12 évfolyamos iskolája.
A kezdeti hat évfolyamos gimnáziumi képzésrõl szerkezetváltást
követõen a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre tértek át. Végzett
diákjaik érettségi átlaga minden
évben felülmúlta az országos
átlagot. (Az iskola honlapján minden év eredménye részletesen megtalálható.) A továbbtanulási statisztikák szerint a diákok 90%-a
jelentkezik felsõoktatási
intézménybe, és a jelentkezõk 8090%-a nyer felvételt.
Az általános tantervû négy
évfolyamos gimnáziumi képzés
mellett egy csoport részére angol
emelt szintû, valamint egy csoport
részére matematika emelt szintû
képzést is indítanak, ahol a diákok
külön csoportban, magasabb
óraszámban tanulják az adott
tárgyat.
A Rákócziban mindhárom képzési
forma esetében a jelentkezés
elõfeltétele a felvételi eljárást
megelõzõ, központi feladatlapok
alapján letett egységes írásbeli
felvételi vizsga matematikából és
anyanyelvbõl, amelynek idõpontja
2012. január 21. (szombat) 10 óra.
(Az erre való jelentkezés határideje
2011. december 10.)
Azok számára, akik részletesebb
információkat szeretnének az
iskoláról, illetve a felvételi eljárásról, november 11-én, pénteken
17 órától tájékoztató szülõi értekezletet tartanak, illetve az iskola
honlapjáról is lehet tájékozódni a
www.sziirfig.hu címen.

János Vitéz
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
gyerekeknek és felnõtteknek szóló
matinésorozatának következõ
elõadása – Kacsóh Pongrác: János
Vitéz - november 19-én, szombaton 11 órakor kezdõdik a Pest
Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermében. Belépõjegy 1500
Ft. A sorozatra bérletek válthatók a
zeneiskola irodájában, csoportok,
iskola osztályok részére kedvezményt biztosítanak.
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mekjóléti Szolgálat. Bemutatkozott a Dunakanyari
Kistérségi Szociális Intézmény (Gondozási Központ),
a Közösségi pszichiátriai ellátó, valamint a szentendrei és a budakalászi hajléktalan ellátás egy-egy
szakembere is ismertette munkáját. De hallhattunk
elõadást a kiskorú bûnelkövetõkrõl, a gyámhivatal
munkájáról, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének rendszerérõl, hatékonyságáról, a kapcsolatügyeletrõl és mediációról és zárásként a média
szerepérõl életünkben.
A konferencián megjelentek egybehangzó véleménye
az volt, hogy a rendezvény elérte célját. A színvonalas program alatt megismerhettük egymás jelenlegi
szakmai tevékenységét, és ha valakiben maradt
kérdés egy-egy elõadás után, azt a kávé és az ebédszünetben meg is tudta vitatni az érintett elõadóval.
És bár szinte mindenki bizonytalan a saját jövõjét
illetõen, a résztvevõk közül többen is hangot adtak
abbeli reményeiknek, hogy e konferencia rendszeresen megrendezése igen fontos lenne a jövõben is.
MATYKÓ ÁDÁM
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

A madarak védelmében
CIB-TÁMOGATÁS A BIMBÓ OVINAK

Kicsik és nagyok, szülõk, testvérek, óvónõk fogtak össze, hogy
két hét alatt létrehozzanak egy
gyönyörû kiállítást a „Madarak és
madárvédelem” témakörében. A
madárközpontú alkotópályázatot
a CIB Bank szentendrei fiókja hirdette meg. A pályázat lényege és
célja az volt, hogy a környezetbõl
vett termésekbõl, a természet
adta alapanyagokból, magokból,
levelekbõl, levelekbõl, csuhéból,
kukoricacsutkából és gyapjúból
készüljenek különbözõ kis mûvek. A feladat adott volt, a lelkesedés szintén, így elkezdõdött a
közös munka… A napos, õszi
idõjárás kedvezett a terménygyûjtésnek, melyet nemcsak a
gyerekek élveztek, hanem a felnõttek is. Az eredményt, a szép
rajzokat, a magokból, színes lev-
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elekbõl, õszi termésekbõl, nemezbõl, csuhéból készült kiállított madarakat, meseillusztrációkat, sokszínû alkotásokat
október 28-án láthatta a közönség. Az alkotásokat háromtagú
zsûri értékelte, melynek tagjai
voltak: Háromszéki Judit, a
Szentendrei Önkormányzat oktatási referense, Pirk László festõmûvész, valamint Belle Gábor, a
CIB Bank szentendre fiókjának
igazgatója. A tárlatot Szigethy
Miklósné Ildikó óvodavezetõ nyitotta meg a kicsik énekével,
mûsorával fûszerezve. Míg a közönség a kiállítást nézegette a
zsûri meghozta döntését. Rangsor
nélkül mindhárom csoport a
kreatív alkotások további megszületéséhez óvodai fejlesztõ eszközöket kapott összesen 45 000
Ft értékben. A kezdeményezés
ismét jó példa volt arra, hogy
bebizonyosodjon: együttes erõvel,
összetartással a jó ötletek mindig
megvalósíthatók.

Városi
Ki mit tud?
Szentendre Város Önkormányzata
a 2011-2012. tanévben ismét
Város Ki mit tud?
versenyt rendez
az általános és középiskolás
tanulói számára,
melyre a következõ
kategóriákban lehet nevezni:
ének, zene; vers,
mese és próza;
tánc, mozgás; humor.
A produkciókat a 2012-ben
megrendezésre kerülõ döntõben
neves, Szentendrén élõ mûvészekbõl
álló zsûri fogja értékelni.

Kérjük, mindenki a saját iskolájában
jelentkezzen, ahol az iskolai házi
versenyen fog eldõlni,
kik jutnak tovább a város döntõbe.
Jelentkezési határidõ:
november 30.

DÉ-CSÉ

AL-FAKIH MARCELL
diákpolgármester
DR. DIETZ FERENC
polgármester

VÁROS

Ösztöndíjjal Oxfordban

Persze! A munkaidõ reggel kilenc
órától délután ötig tartott. Hét
közben nem jutott idõm egyéb
programokra, de a hétvégéimet
kedvem szerint tölthettem el.
Kétszer is voltam Londonban,
mindkét alkalommal akadt társaságom. Elõször a kint élõ keresztszüleimmel, másodszor egy
régebbi diákcsere-kapcsolatból
megismert barátommal töltöttem
a napot.

A Ramón y Cajal ösztöndíjat 6. alkalommal írták ki szentendrei és csíkszeredai 11. és 12. évfolyamos gimnazisták között.
Az idei pályázat nyertese Koroknai Artúr, a szentendrei
Ferences Gimnázium végzõs diákja volt, akit a verseny részleteirõl, az Angliában szerzett élményeirõl és a terveirõl
kérdeztem.
 Hogyan nyerted el az
ösztöndíjat?
A szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium egykori tanulója,
dr. Somogyi Péter, az oxfordi
MRC Anatomical Neuropharmacology Unit igazgatója alapította a pályázatot, amely elsõsorban olyan gimnazistákat céloz
meg, akik a biológiával késõbb is
szeretnének foglalkozni. Elsõ
feladatként egy esszét kellett
írnom, adott témában, a második
fordulóra a Móricz gimnáziumban került sor. A felkészülésben
dr. Mészáros Lukács és Mészáros
Ottó segített. A legjobban teljesítõ
diák jutalma – ahogy a korábbi
években is – egy oxfordi látogatás volt, így sikerült kijutnom
Angliába.

nél biztosítottak, ahol reggelit és
vacsorát is kaptam.

 Mit tartalmazott pontosan
az ösztöndíj?
A kiírás szerint a nyertes tanuló
kötetlen idõre látogathat Oxfordba, és az utazás minden költségét állják. Én hat hetet töltöttem kint. Szállást egy idõs hölgy-

 Késõbbi tanulmányaid
során tudod használni mindazt a tudást, amire kint szert
tettél?
Mindenképpen orvosi egyetemet
szeretnék végezni, késõbb aneszteziológiai szakirányba mennék,

Három diák –
négy érem

tébõl ne hiányozzon a manuális
készségfejlesztés. Tapasztalják
meg, milyen örömforrás alkotni,
egymástól tanulni, a másik munkájának örülni. Ennek a tevékenységforrásnak a színtere a
Vizuális Mûhely, ahol több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai munka folyik. A szakköri
keretben más dolgokra is lehetõség van, mint tanórán. A gyerekek szívesen járnak ide. Szorgalmuknak, ügyességüknek és a
hozzáértõ tanári irányításnak
köszönhetõen évek óta sikeresek a
templomdombi iskolások mind a
városi, országos és nemzetközi
képzõmûvészeti versenyeken.
Japánban 1970 óta évente rendezik meg a Nemzetközi Gyermekrajzpályázatot. Az elsõ verseny óta a résztvevõ országok és
a beküldött rajzok száma és színvonala folyamatosan magas. A
41. pályázatra több mint 50 000
pályamû érkezett 36 országból.

2 arany- és 2 ezüstérmet
nyertek a Templomdombi Általános Iskola Vizuális Mûhelyének tanulói Japánban.
Október 15-én, Budakalászon a
Faluházban volt a 40-41. PENTEL
Nemzetközi Gyermekrajzpályázat
díjátadó ünnepsége, melyre három szentendrei diák, Kelemen
Maja 6. osztályos, Szatmári Cintia
4. osztályos és Gottlasz Réka 3.
osztályos kapott meghívást szüleikkel és felkészítõ tanárukkal.
Mindhárman a Templomdombi
Általános Iskolában járnak, és
szeretnek rajzolni, festeni, szobrászkodni. Ebben az iskolában
van is erre lehetõség, hiszen adott
egy olyan iskola, melyben kiemelt
szerepet kap a vizuális nevelés.
Fontos, hogy a mai gyerekek éle-

 Az intézetben volt önálló
feladatod, vagy csak megfigyelõként vettél részt?
Már az elsõ napon, az intézet
bemutatása után megkaptam a
feladatomat: idegsejteket vizsgálhattam, és ezeket kellett lerajzolnom, majd bevezetnem a számítógépes rendszerbe. Nem túl megerõltetõ, de nagyon érdekes feladat volt. Láthattam kisebb mûtéteket is, melyeket patkányokon
végeztek.
 Milyen visszajelzést kaptál
a munkádról?
Teljesen pozitívat, felajánlották,
hogy máskor is ellátogathatok az
intézetbe.

mivel édesapám is ezen a
területen dolgozik, és édesanyám
is orvosként végzett. Tapasztalatszerzésre remek lehetõség
volt ez a hat hét, betekintést nyerhettem egy komoly agykutató
intézet mûködésébe.
 Milyen nyelven beszéltél a
munkatársakkal?
Meglepõen sok magyar nemzetiségû kutató dolgozott az intézetben, de alapvetõen angolul társalogtunk, mert több más nemzetiségû kutató is dolgozott ott. A
középfokú nyelvvizsgám már megvan, a felsõfokú pedig készülõben,
így nem volt kommunikációs probléma. Gyakorlásként is tökéletes
volt ez a másfél hónap, hiszen
nyelvterületen sokkal könnyebben,
gyorsabban tanul az ember.

 Nem volt honvágyad a hat
hét alatt?
Természetesen hiányzott a családom és a barátaim, de a sok jó
program mellett szinte idõm sem
volt erre gondolni, és igyekeztem
legjobban kihasználni a lehetõségeket. Szüleimmel és testvéremmel telefonon és interneten
tartottam a kapcsolatot.
 Hogyan tudnád összefoglalni az élményeidet?
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy induljon a különbözõ
ösztöndíjakon, versenyeken, nemcsak a nyereményért, hanem
önmagunk kipróbálása is nagyon
fontos. A külföldi tartózkodás
önállóságra késztet – a megszerzett tudás és az örök élmények
mellett ez jó tapasztalatokat nyújt
további életünkre nézve.

 Mennyi szabadidõd volt?
Maradt idõd az angliai látványosságokra?

VÁRADY ZSÓFI

Az érmesek – Szatmári Cintia, Kelemen Maja, Gottlasz Réka

Összességében a két év együttes
mérlege: közel 200 ezer rajz! –
ezen számadatok tükrében fantasztikus az az eredmény, amit a
gyerekek produkáltak. A Templomdombi Általános Iskola Vizuális Mûhelyének tanulói visszatérõ pályázók és sikeresek ezen a
világversenyen.

Díjazottak:
KELEMEN MAJA 6. osztályos
tanuló 2 érmet is nyert, 1 aranyat és 1 ezüstöt,
SZATMÁRI CINTIA 4. osztályos
aranyérmet,
GOTTLASZ RÉKA 3. osztályos
ezüstérmet nyert.
Felkészítõjük: Deli Gabriella
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Múzeumi hangverseny
November 13-án vasárnap 11
órától a Musica Beata Kórus a
Nemzeti Galériában lép fel a
Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek
Szövetségének (KÓTA)
szervezésében megrendezett
Múzeumi Hangversenyek
keretében. Vezényel: Wolfné
Kovács Zsuzsa és Bokorné
Forró Ágnes, zongorán
közremûködik Wolf Péter.

Téli nyitva tartás
a Skanzenben
Újból lesz téli nyitva tartása a
szentendrei Skanzennek: a
tavalyi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a hideg idõ
ellenére is érdemes nyitva tartani. Ebben a szezonban a
nyári üzemelési idõszakban –
a tavalyi nagy országos visszaesés után – már 10 ezerrel
több belépõt adtak el, mint
tavaly ilyenkor, s a téli
hétvégékén pedig 15 ezren
voltak kíváncsiak a múzeumi
programokra.

16

Összefogás a könyvtárért

Október 27-én a Pest Megyei Könyvtár anyagi
helyzetének támogatására a Szentendrei Kulturális Központ jótékonysági estet rendezett a
PMK színháztermében, mely a színvonalas mûsorszámok ellenére sem lett teltházas rendezvény. Belépõjegyet 300 000 Ft értékben, támogatójegyet 84 000 Ft értékben vásároltak, így az
est teljes bevétele 384 000 Ft volt.
Az esten számos szentendrei kötõdésû mûvész mellett a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola vendégeként lépett fel nagy
sikerrel a dublini Young Strings Kamarazenekar

KÖRKÉRDÉS
 Mi a véleményük a PMK jelenlegi helyzetérõl? Mit szólnak a sok civil kezdeményezéshez, ami a könyvtár megmentéséért jött létre?
C. Dóra (23)
Nekem részben a
munkám miatt fontos a PMK, mert a
színháztermet minden év júniusában,
évzáró rendezés céljából kibéreljük az egyesületünkkel. Ha bezárnák, keresnünk
kellene új helyszínt, és a közelben
erre nincs igazán lehetõség, úgy-
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hogy nagyon remélem, hogy a civil kezdeményezések elérik a céljukat.
K. Károlyné (nyugdíjas)
Mindenképpen meg
kell valahogy menteni a PMK-t a bezárástól, a leépítéstõl. Az embereknek
szükségük van rá:
tanulni, olvasni mindig kell, és
erre a PMK nagyon jó helyszínt
adott eddig is. Minden apró
kezdeményezés számít, remélem
sikert fognak elérni.
N. Eleonóra (19)
Sajnálom, hogy a PMK helyzetével

nem foglalkoznak
eleget az illetékes
önkormányzatok,
pedig a gyermekektõl kezdve az idõsekig, az egész lakosságot foglalkoztatja. Gyerekkoromban én is rengetegszer jártam
ott, vettem ki könyvet, néztem
színházi elõadást. A kulturális
értékei tagadhatatlanul fontosak
egész Szentendre számára. Szentendrének már teljesen a része lett.
Remélem, a civilszervezetek segítséget tudnak nyújtani, hogy a
könyvtár további generációknak
is elérhetõ maradjon.
POLNAI G.

KULTÚRA

Lehetõségek és választások: A stílusos ember
KÖSZÖNTÕ ELÕADÁS BÜKY LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Büky László nyelvész professzor, a Szegedi Tudományegyetem docense, a Magyar
Nemzet és – büszkén mondjuk – lapunk munkatársa városunkban él, és nemrégiben
ünnepelte 70. születésnapját. Ebbõl az alkalomból
köszöntötte õt dr. Maleczki
Márta, a SZTE BTK tanszékvezetõ egyetemi docense. Az
alábbiakban a köszöntõ szerkesztett változatát közöljük.
Mi a stílus?
Az erre a kérdésre adott válasszal
szeretnék utalni Büky László és
az Általános Nyelvészeti Tanszék
mûködésének máig irányt mutató
korábbi tanszékvezetõjének, Károly Sándor professzornak baráti
kapcsolatára. Örömmel fedeztem
fel a Büky Lászlótól kapott új
kötetében több helyen is, hogy
idézi is Károly Sándor máig
érvényes meglátásait, megfogalmazásait. Például a stílus meghatározásával kapcsolatban is:
„[A beszédben különféle] jól
elhatárolható halmazok vannak
vagy lehetnek: [ezek egyike] a szituációból adódó szabályfelhasználási lehetõségek közötti válogatás, a lehetõségek egy részének
mellõzése, ami átlagos esetben
modort vagy modorosságot, mûvészi fokon mûvészi modort, azaz
mûvészi stílust eredményez. A
modor és a stílus egyaránt az
emberi tevékenység mechanikusságát, bizonyos irányban való
beidegzettségét és korlátozottságát jelenti, de a mûvész esetében ez pozitív elõjelet kap, mert

következetesen a mûvészi tendencia szolgálatában áll, s amellett
újítással is párosul”. (...)
A stílusos ember
(...)
Büky László többféle értelemben
is stílusos ember: az imént vázolt
értelemben mindenképpen, hiszen
õszintén szerény és kedves egyéni
stílusa szerény és kedves egyéniségét jól tükrözi. Még öltözéke
is mindig stílusos, az évszakhoz
igazodó (nem az én megfigyelésem): télen sötét, nyáron
világos öltönyt hord. Mindig.
Elegánsan, stílusosan.
Másrészt a szó kompozicionálisabb értelmében azért stílusos
ember Büky, mert stílussal foglalkozik. Ahogyan a tejes ember
tejjel, a szódás ember szódával, a
halas ember hallal foglalkozik.
Ebben az értelmében a stílusos
szóhoz nem kapcsolódik értékítélet: az a szakmája, hogy stílussal foglalkozik. Pontosabban,
költõi stílussal. Még pontosabban: a leggyakrabban Füst Milán
költõi stílusával.

Az ünnep alkalmából fordítsuk
most meg a helyzetet: ne Büky
László szövege szóljon most Füst
Milán szövegérõl, hanem Füst
Milán szövegét próbáljuk meg
valamelyest aktualizálni Büky
Lászlóra. Ez veszélyes játék, mert
beleeshetünk a stílustalanság
csapdájába. Mivel Büky László
olyan ember, akinek fontos az
igazság, én pedig igazságfeltételekkel dolgozó formális szemanta
vagyok, elõször az igazságról
szóló Füst Milán versszakot
idézek. Ez ugyan – Füst Milán
világszemléletének megfelelõen –
meglehetõsen
pesszimista.
Ugyanakkor valahogy mégis
vigasztaló:
„Mi az igazság? – Ha volna
A tetõ tán dalolna,
A föld repedne ketté
S az alkony mennydörögne, mint
Papocskánk egykoron. S a sok
biró
Hörögne mind.”
(Füst Milán: A vagány esti éneke)

Hamvas Béla és Kemény
Katalin tiszteletére
november 11-én, pénteken
16 órától,
melyre szeretettel várnak
mindenkit
PROGRAM:
• 16 órakor •
Tiszteletadás Hamvas Béla
sírjánál a Szentendrei
Köztemetõben (Sztaravodai út)
Hamvas Bélát és Kemény
Katalint méltatja
dr. Török Balázs alpolgármester
A sírnál áldást mond
Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész
Gyertyagyújtás,
majd elhelyezzük
az emlékezés virágait

(...)
S hogy tovább már ne „hemperegjenek” itt a szavaim, befejezésképpen Füst Milánnak Móricz
Zsigmondhoz szóló köszöntõ versébõl idézek, sok szeretettel szólva az ünnepelt Büky Lászlóhoz:
„[…] Ünneped van ma s borral
Kedvezni akarok Néked s érezni
ünnepi, zavartalan örömet!
Látni és mondani: az Isten áldása
Terajtad!"
(Óda Móricz Zsigmondhoz)

Pistyurék bemutatkoztak
Amerikában
A Los Angelesi Magyar Õsz 2011. kulturális rendezvénysorozat keretein belül Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrászmûvész és felesége, Pistyur Gabriella selyemfestõ mutatkoztak be a Los Angeles-i
Magyar Házban.
A szentendrei mûvészpár számos kiállítás után elsõ
alkalommal mutatkozott be Amerikában. Bokor
Balázs nagykövet, fõkonzul a megnyitón azt
hangsúlyozta, hogy a mûvek elhitetik a nézõvel a
szobrász munkája és a természeti erõk között létezik
mélyebb lényegi kapcsolat. A szobrok sajátos világot
tárnak fel. Emberi üzeneteket közvetítõ alkotások
bújnak elõ a gondosan megmunkált kövekbõl.

MEGEMLÉKEZÉS

Balról jobbra: Pereházy Miklós, a Magyar Ház elnöke, Pistyur
Gabriella, Pistyur Imre, Bokor Balázs, a Los Angeles-i magyar
nagykövet és fõkonzul

• 17 órakor •
a P’Art Moziban
(Dunakorzó 18.)
Sülyi Péter 7 nap címû
filmjének vetítése
Dr. Thiel Katalin
fõiskolai tanár elõadása
Hamvas Béla öröksége ma
címmel
Közremûködõk:
Négyessy Katalin
gordonkamûvész,
a Móricz Zsigmond Gimnázium
diákjai
A megemlékezést követõen
kötetlen beszélgetés és fogadás
a mozi kávézójában.
A mûsor moderátora:
Kolti Helga, a Szentendrei
Kulturális Központ
igazgatója
Fõvédnök:
Dr. Dietz Ferenc Szentendre
város polgármestere
Rendezõk, támogatók:
Ars et Vita Alapítvány
Szentendre Város
Önkormányzata
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
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Budai Babu könyvbemutatója
hiszen 1944-56 között sorsfordító
történelmi változásokon hánykolódott élete. Ezt a 12 évet öleli fel
önéletrajza. A személyes élmények, történések hátterében feldereng a kor: a háború, a meghurcoltatások, majd a forradalom.
Mindennek sajátos színezetet ad
a gyermeki szemlélet, majd az
ifjúi látásmód.

fotó  WESZELITS ANDRÁS

Október 14-én a Pest Megyei
Könyvtár
olvasótermében
mutatták be Szentendre szülöttének, Budai Mártának
Felnõttem Szentendrén címû
könyvét. A mintegy 50-60
érdeklõdõ jelenlétében a találkozót Biczák Péter könyvtárigazgató nyitotta meg.

A képen balról jobbra: Varsányi Viola, Budai Márta (Babu), Bodonyi Valéria, Bárdossy
Lóránt

Budai Márta 1956 óta Svájcban
él. Szülõhazáját, városát évente
többször is látogatja. Az idõsebb
nemzedékbõl sokan ismerik, jó
barátok, volt osztálytársak örülnek a hazajövõnek és a most megjelent könyvének. Az író-olvasó
találkozó hangulatát, meghitt
légkörét is ez határozta meg.
Hogy milyen ihletõ körülmények
késztették az írásra? Elsõsorban
élete elsõ 24 évének élményei,

De írásra serkentette õt szülõvárosához, Szentendréhez való
ragaszkodása. Kitörölhetetlenül
vésõdött belé a Pap-szigettel
szembeni otthon képe; a Duna-ág
fürdésre, úszásra csábító közelsége (ahol egyszer leolvadt róla a
hadianyagból készült fürdõruha!); lelkében õrizte a város
zegzugos utcáit, konduló harangjait, a Fõ tér családias légkörû,
kellemes üzleteit. Minden „ember-

Foltos sikerek
Tatabányán rendezték meg a XIII.
Országos Foltvarró Kiállítást.
Csoportunk, a Dunakanyar Foltvarró Kör négy pályamunkával
nevezett.
Szép sikerrõl számolhatunk be:
Bihari Zsóka „Nyárvég” címû
alkotása a Charm quilt kategóriában és Demeter Zsuzsa „Parázs” címû munkája a Fekete
gyémántok kategóriában ért el
második helyezést. Gratulálunk!
Alkotásaink megtekinthetõek novemberben, a Budapesten megrendezett Határtalanul Fesztivál
és Kiállításon.
Köszönjük dr. Dietz Ferenc polgármester anyagi támogatását,
mely lehetõvé tette pályázaton
való részvételünket.
K. GY.

18

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 32. SZÁM  2011. NOVEMBER 4.

melegséget” árasztott egykor,
személyes ismerõsként üdvözölték a vevõket Dietzék fûszerboltjában, Kissék csemegeüzletében, Czibulka gyógyszerész mosolygó elõzékenységét sem lehetett elfelejteni. A többieket sem.
Hozzátartoztak Szentendre hangulatához. „Hangulatos város
volt Szentendre, nem volt egy
álmos kisváros. Itt vasárnaponként sétáltak az emberek a Dunaparton, eljártak egymáshoz
uzsonnázni, mindenki ismert
mindenkit.” Szomorú kontrasztja
ennek a háború utáni világ, a
sanyarúság rombolása, olykor
elembertelenítõ jelenségei. Ezekre
is vissza-visszaemlékezik.
Harmadik ösztönzõ hatás is megmozdította írótollát. Pár éve jelent
meg egy könyv Utolsó házi feladat címmel. Az 1957-ben érettségizett ferences öregdiákok ötvenéves találkozójukon elhatározták,
hogy megírják élettörténetüket:
sorsukat felforgatta a történelmi
tragédia, a forradalom leverése, a
disszidálás kénytelensége. Megrendítõ vallomások szólaltak meg
könyvükben. Ezt elolvasva Budai
Babu úgy döntött, õ is megírja, mi
történt vele ebben az idõszakban.
Kérdezhetnénk: miért nem írta
meg a késõbbi eseményeket?
Talán neki is az volt az érzése,
hogy az életet a maga teljességében, korlátoktól mentesen a
gyermek és az ifjú látja és éli meg,
amint Kosztolányi Dezsõ is vallotta: „Gyermekkorom, áldott gyermekkorom, // te hontalan, hozzád

kiáltozom.” (Bús férfi panaszai)
Ebben a 12 évben gyermekkor és
ifjúság, család és város, háború és
kenyérharc, derû és ború, fény és
árnyék váltakozik. S ami bennünket, hajdani osztálytársait külön
örömre hangolt: emlékképei diákkorunkról. Az 1949-53 közti évekbõl elevenít fel élményeket, s
ezekre olyan jó visszarévedni.
Ahogy az Utolsó házi feladat
beszámolói is vallották, Babu is
úgy emlékezik vissza a gimnáziumra, mint a béke szigetére.
Különösen érezhettük 1950-tõl,
amikor a ferences rend vette át az
iskolát. Kívül tombolt a proletárdiktatúra, „csengõfrász”, Andrássy út 60., bent az iskolában
szeretõ, védelmezõ jósággal óvtak
minket a ferences atyák. Sokak
számára jelentett menedéket, asylumot az iskola, „osztályidegen”
diáktársak érezhették ezt különösen. Nem csoda, hogy Budai
Babu is ragaszkodó hûséggel ír az
itt eltöltött évekrõl.
Ezen a kedves estén, a könyvbemutatón is sok osztály- és iskolatárs volt jelen. A beszélgetést dr.
Bodonyi Valéria vezette. Nehéz
feladatát – hogy a könyvet és íróját egyaránt megismertesse –
diáktársi közvetlenséggel és lényeglátó okossággal, nagyon frappánsan oldotta meg. Az iskolaévek derûs felelevenítését egy
vers felolvasása szolgálta: Bárdossy Lóránt diáktársunk adta elõ
saját költeményét, amelyet az 55
éves érettségi találkozónkra írt.

Hazám és a nagyvilág

SZENTENDREI HELYÕRSÉGI KLUB
(Dózsa Gy. út 8., 312-822; 505-042)
novemberi programja

Losonci Lilla festõmûvész kiállítása Táj képekben – Hazám és a
nagyvilág címmel október 27-én
nyílt a Duna Palotában (Budapest,
Zrínyi u. 5.). A tárlat megtekinthetõ november 15-ig.

Prózamondó verseny
Szeberényi Lehel Prózamondó
Verseny lesz november 12-én,
szombaton 10 órakor a Leányfalu-Házban (Móricz Zsigmond út
124.), melyre szeretettel várják az
érdeklõdõket.
Idén már negyedik alkalommal
rendezik meg a groteszk prózamondó versenyt 14-18 éves fiataloknak. A találkozó a 90 éve
született Szeberényi Lehel elõtt
tiszteleg, és a hazai groteszk irodalmat kívánja népszerûsíteni.

VARSÁNYI VIOLA

November 8. kedd 10 óra
Látogatás a szentendrei gyémántkiállításra
a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
szervezésében
15 óra: Rexverseny a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub tagjainak részvételével a
rendezvényteremben
November 22. kedd 14 óra
HEMO Kupa. A ZMNE és a Helyõrségi
Klubban mûködõ Pramis Fitness Club
közös megrendezésében „Erõs emberek”
verseny. 14 órától mérlegelés,
bemelegítés, 15 órától verseny. Helyszín:
Piramis Fitness Club.
November 22. kedd 15 órától
IV. negyedéves név- és születésnapi
köszöntések a Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub szervezésében az étteremben
November 24. csütörtök 17.30
Színházbusz indul a Játékszínbe „Az utolsó
hõsszerelmes” címû darabra
November 8, 15, 22, 29 14 óra: A
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub klubnapjai

KULTÚRA

Gödöllõi Királyi Kastély

Kiállítás a Helyõrségi Klubban

2011. januártól júniusig az Európai Unió Tanácsának Elnökségi
helyszíne a nyári királyi kastély volt. Ennek kapcsán a régóta esedékes
rekonstrukciós munkálatok újabb lendületet kaptak: megújultak a konferenciákra alkalmas terek, szalonok, a zeneterem.
A Grassalkovich I. Antal megbízásából Mayerhoffer Ferenc tervei
alapján barokk stílusban épült kastély felújítási munkáit a mûemléki
felügyelõség szoros felügyelete alapján végezte a generálkivitelezõ.
Szükségesnek vélték a lépcsõház süttõi mészkõbõl készült lépcsõelemeinek rekonstrukciós cseréjét is. Ezt a restauráló-felújítás munkáit
végezte a szentendrei székhelyû Pap Lajos Kõfaragó Mûhely. Ha arra
járnak, legyenek büszkék rá!

Akvarellek címmel október 18-án a Szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület kiállítást rendezett Benkovits György festményeibõl a
Magyar Festészet Napja alkalmából.
Koncz János ezredes, az egyesület elnöke köszöntötte a mûvészt és a
megjelent mintegy száz szentendrei mûvészetbarátot. A kiállítót új
oldaláról ismerhették meg városunk érdeklõdõ polgárai.
Benkovits
György negyed
századon át a
közélet aktív
résztvevõjeként
dolgozott városunkban. Akkor
festészettel
még nem foglalkozott. A festészet iránti érdeklõdést és a tehetséget
édesapjától örökölte. Fiai – Balázs és Bálint – szintén követõje lett a
festészetben. Nyugdíjba vonulása után kezdett aktívan dolgozni e
mûvészeti ágban. A Szentendrét bemutató képei kifejezik városunk
iránti tiszteletét és szeretetét.
A kiállítás megnyitását követõen dr. Török Katalin mûvészeti író és
Benkovits György vetített képes elõadást tartott Szentendre helyõrség
múltjáról, a város és a katonák kapcsolatáról.

Gémesi György polgármester
városszépítõ
tevékenységei
közé tartozó a 2010 májusában
átadott, megújult „Világfa”
Velekei József Lajos szentendrei szobrászmûvész alkotása is. A városrészeket
összekötõ park közepén álló
alkotás monumentális méreteivel csakúgy, mint mondanivalójával, lenyûgözi az arra
járókat. A Világfa két méter
magas, hasáb alakú, egy tömbbõl faragott, süttõi mészkõ
tömb talapzaton áll. Magát az
alkotást 7 méter magas, kb. 7
méter széles szárny fesztávokkal fából faragta a mûvész.
A „Világfa” jelképe a szórvány magyarságnak, a leszakadt országrészeknek, és a magyar szabadságért életüket áldozó hõsök emlékére,
a szabadság szimbólumaként került felállításra.
A Magyar Szabadság Napján országos hírû megemlékezés helyszíne
volt, arra emlékezve, hogy ötszáz éve elõször nincsenek idegenek,
megszálló csapatok Magyarország területén. A gödöllõi Világfa országosan ismert szimbólummá vált.
Veleki József Lajos saját kezû alkotásának elhelyezése szakértelmet,
nem rutin munkát igényelt. A szobor alapjául szolgáló a kõtömb
elkészítését és helyezését végezte a Pap Kõfaragó Mûhely. Az átadó
ünnepségen az akkor még köztársasági elnökjelölt Schmitt Pál a
határontúli magyarság nevében is megköszönte a város nagyvonalú
emlékhely kialakítását.

A Mûvésznek további alkotó munkájához sok sikert, erõt, egészséget
kívánunk!

KONCZ JÁNOS ezredes
a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület elnöke

KANYÓ ERIKA
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Csík a foltban

November 12-én, szombaton 14 órától éjfélig

MÚZEUMOK ÕSZI ÉJSZAKÁJA
A SZENTENDREI KÉPTÁRBAN
A honfoglaláskor történetével, tárgyi anyagával, kultúrájával, mûvészetével, életmódjával ismerkedhetnek meg a Szentendrei Képtár „Nem múlt el nyomtalanul…
– Honfoglaláskori leletek Pest megyébõl” címû kiállításunkra ellátogató
vendégeink.
PROGRAM
14 órától éjfélig JURTA SZENTENDRE FÕ TERÉN,
14 órakor TÁRLATVEZETÉS A KIÁLLÍTÁSBAN, majd honfoglalás kori játszóház (tarsolylemez, hajkorong, veretmotívumok készítése). War Game stratégiai játék bemutató: A „kalandozások kora” egyik gyõztes(!) ütközetének rekonstrukciója ólomkatonákkal, Homoki Gyula vezetésével.
17 órától ELÕADÁSOK A KORRÓL ÉS A TARSOLYLEMEZ LELÕHELYÉN
VÉGZETT ÁSATÁSOK EREDMÉNYEIRÕL DOKUMENTUMFILMEKKEL.
Elõadók: dr. Révész László régész, tanszékvezetõ egyetemi tanár, Füredi Ágnes,
a Bugyi-felsõványi ásatást vezetõ régész
20 órától A MAGYAROK NYILAITÓL MENTS MEG URAM, MINKET! AZ MTV
DOKUMENTUMFILM AZ ÍJÁSZ-RÉGÉSZET EGYEDÜLÁLLÓ DOKUMENTUMA – a film során tanúi lehetünk egy honfoglalás kori visszacsapó reflexíj elkészítésének. Fõszereplõ: dr. Fábián Gyula (1915-1985), készítette: Székely Orsolya Balázs Béla-díjas filmrendezõ. A film után beszélgetés a rendezõvel, vendége: dr. Adorján Ákos.
22 órától a Magyar vándor címû film vetítése

Október 1-jén nyílt meg
Tímár Gergõ (Forgács Társaság) kiállítása Csík a foltban
címmel a Folt nevû kávézóban. A kiállítást Herpai András mûvészettörténész nyitotta meg. Az alábbiakban a
megnyitó beszéd szerkesztett
változatát közöljük.
Kérem, nézzék el nekem, hogy
kissé megilletõdve állok itt Tímár
Gergõ elsõ gyûjteményes kiállításának megnyitóján. Mivel
lélekben már Szentendre város
lakosának érzem magam, talán
már a mûvész is megengedi, hogy
földimként köszöntsem képei
között.

ívhurkokról beszélhetünk munkássága kapcsán. Még sokszor
kísérletezik, keresgél a vásznon,
ezért úgy tûnik, mintha a minimal
zene loop-hurok módszerére
hasonlító módon fejlõdne tovább.
Barcsay Jenõ is hasonlóan látta
saját munkásságát:
„Van néha úgy, hogy egy festõ
túlságosan nagyot lép, akkor vissza kell menni, és megtenni az
utat, addig a pontig újra.
Mert ez a nagy lépés rendszerint
ösztönös cselekedet. Ahhoz, hogy
tudatossá válhasson, meg kell
emészteni azt, amit nem emésztett meg az ember, csak meg tudta
oldani, nem az agyával, hanem az
ösztöneivel.”
Gergõ is ezt az ösztönös utat
követi. Elsõ képein csíkokból,
geometrikus formák szimmetri-

Belépõdíj: 600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak
300 Ft. Pedagógusoknak, 70 éven felüli vendégeinknek a belépés díjtalan.

Október 16-án délután rendezték meg a Fõ tér Képtár elõtti részén a Big
draw-t, azaz a Nagy rajzolást a Magyar Festészet Napja alkalmából. A
téren mobil standokat, paravánokat állítottak fel a rendezõk, ahol
közös, illetve egyéni mûveket lehetett létrehozni, melyek legjobbjait
nemzetközi versenyre is benevezték. Adott volt két téma: „Örökítsd
meg a megújult Fõ teret”, illetve „A honfoglaláskori leletek Pest
megyébõl” címû kiállítás szellemében lehetett, a mûveket létrehozni.
A Kampány a Rajzolásért ötlete egy angol, független, nonprofit
alapítványé, amely a rajzolásra úgy tekint, mint a gondolatok, a
kreativitás, a szociális és kulturális tevékenységek összekapcsolásának eszközére. Az évek során két nagy rendezvénysorozatot indított
annak érdekében, hogy rajzolásra buzdítsa mind a profikat, mind az
amatõröket: a Nagy Rajzolást és a „Power Drawing”-ot. A kampány
hosszú távú célja, hogy megváltoztassa a pedagógusok és a
nagyközönség rajzoláshoz való hozzáállását, és kitörölje a szótárból
azt a kifejezést, hogy „Én nem tudok rajzolni”.
POLNAI GÁBOR
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FOTÓ: ZARUBAY BENCE

BIG DRAW – Nagy rajzolás,
a Festészet napja alkalmából

A kiállítás Csík a Foltban címet
kapta, de szerintem az elnevezés
kissé félrevezetõ. (…) Ugyanis itt
sokkal többrõl van szó, mint
egyszerû csíkokról! Tímár Gergõ
autodidaktaként nyúlt az ecsethez, állhatatos munkával kemény
25 évesen már a Forgács Társaság
elnökségi tagjaként láthatjuk.
(…) Tiszta, a világra reflektív
személyisége szinte átsugárzik a
képeken is. …
Pár év munkáját láthatjuk a
falakon, egy olyan válogatást,
amelybõl megérthetjük, hogy festészete honnan indult és hová
tart. Már többször állított ki a
Forgács Társaság tagjaival,
legutóbb Farkas Danival, de azon
a tematikus kiállításon a kártyaelemek alkalmazásával a mûvészi
állomás egy bizonyos szemszögbõl volt csak látható.
Most viszont mûvészetének teljes
ívét láthatjuk. Fiatal festõrõl
lévén szó, inkább ívszeletekrõl,

ájából építkezik. Hûvös egyszerûséggel fonémákat alkot, mint
független hangjegyeket a kottán.
Koloritja eközben a szentendrei
elõdökhöz hasonlatos, legtöbbször meleg földszíneket használ.
Majd a csíkok szimmetriájából
egyszerre ablakok nyílnak a belsõ
és a külsõ világra is. Színkezelése
is változik, egyre több formát,
egyre több színt és fonémát
használ. Kísérletezik a különbözõ
festékekkel is, mer változtatni,
mer úgymond faktúrázni is, de
mindezt nem öncélúan, hanem az
út kedvéért.
Ez a kísérletezés bontja ki festõi
útját, legfrissebb képein érzékelhetõ ez a fajta szemléletbeli
nyitás, a reflektivitás erõsödése.
Így a fonémák, mint egyes hangjegyek a szemünk elõtt állnak
össze egy teljes szimfóniává.
(Tímár G. kiállítása november
végéig tekinthetõ meg.)
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:
750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
 november 4. péntek
17.00 APACSOK (72’) kh.:12 év
18.15 MUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT –
Õsi hangok Ázsia szívébõl (72’)
19.30 JOHNNY ENGLISH ÚJRATÖLTVE
(108’) kh.:12 év

 november 5. szombat
15.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn.
17.00 APACSOK (72’) kh.: 12 év
18.30 KALAND (84’) kh.: 12 év
20.00 JOHNNY ENGLISH ÚJRATÖLTVE
(108’) kh.: 12 év

 november 6. vasárnap
14.45 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn.
16.30 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
17.45 MONGOL (126’) kh.:12 év
20.00 JOHNNY ENGLISH ÚJRATÖLTVE
(108’) kh.:12 év

19.00 ORGOVÁNYI ANIKÓ: LOPÓZZ
MELLÉM! c. kötetének bemutatója
20:30 GURU (71’)

 november 12. szombat
15.15 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA
(95’) kh.: 12 év
20.10 BARÁTSÁG EXTRÁKKAL (109’) kh.:
16 év

 november 13. vasárnap
17.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK (102’) kn
18.45 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA
(95’) kh.: 12 év
20.20 BARÁTSÁG EXTRÁKKAL (109’) kh.:
16 év

ELÕADÁSOK
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
November 4. péntek 18 óra
ÁLMOS KÜLDETÉSE II.
Varga Tibor elõadása
Kolping Egyesület
Török köz (Péter-Pál
templommal szemben)
November 12. szombat 16 óra
„RÉGI KOROK EMLÉKEI
SVÉDORSZÁGBAN ÉS
MAGYARORSZÁGON”
Harrach Ágnes svéd nyelvtanár,
tolmács, a Magyar-Svéd Baráti
Társaság elnökének elõadása

természetesen megtudhatjuk a
történet végét.
Belépõjegy: 700 Ft
Jegyrendelés: Szentendrei Kulturális
Központ, Duna-korzó 18., 26/312-657
Püspökmajori Klubkönytár
Hamvas Béla u. 5.
November 12. szombat 10 óra
BÁBUK ÉS BABÁK különbözõ
anyagokból. A belépés ingyenes
P’Art Mozi, klubszoba
Duna-korzó 18.
November 18. péntek 17.30
CSALÁDI NÉPDALTANULÁS
Foglalkozás vezetõ: Lázár Enikõ
A belépés díjtalan

 november 14. hétfõ
17.00 A VIZSGA (90’) kh.:12 év
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA
(95’) kh.: 12 év
20.10 BARÁTSÁG EXTRÁKKAL (109’) kh.:
16 év

 november 15. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
18.30 A SELYEM SIKOLYA (100’) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 BARÁTSÁG EXTRÁKKAL (109’) kh.:
16 év

GYEREKEKNEK

KONCERT

PMK Színházterme
Pátriárka u. 7.

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A.

November 14. hétfõ 10 óra
KOLONTOS PALKÓ
A Nektár Színház elõadása
Ki állítja meg a veres Ördögöt, aki
visz mindent: lisztet, malmot, de vinné
Juliskát is, Zsákodi uram lányát.
Kolontos Palkó meg csak alszik,
mintha minden a legnagyobb rendben
lenne. A magyar népmesei
motívumokból építkezõ elõadásból

November 8. kedd 19 óra
JAZZ KLUB – BORBÉLY
MÛHELY
Vendég: Dresch Mihály
Belépõjegy: 600 Ft
November 19. szombat 20 óra
BARLANGKONCERT: EDISON
Elõzenekar: Richard Gere
Belépõjegy: 600 Ft

 november 16. szerda
 november 7. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
18.30 EGY PILLANAT ÉS MINDEN MÁS
LESZ (73’)
A MAGYAR LÉLEK ARCAI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 FELPERZSELT FÖLD (130’) kh.:16
év

 november 8. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
18.30 MR. BROOKS (120’) kh.: 16 év LÉLEKMOZI SOROZAT
20.30 FELPERZSELT FÖLD (130’) kh.: 16
év

 november 9. szerda
17.00 APACSOK (80’)
18.20 JOHNNY ENGLISH ÚJRATÖLTVE
(108’) kh: 12 év
20.10 MONGOL (126’) kh.: 12 év

 november 10. csütörtök
17.00 A HALÁLBA TÁNCOLTATOTT
LEÁNY (100’) kh.12 év
18.45 JOHNNY ENGLISH ÚJRATÖLTVE
(108’) kh:12 év
20.40 A ZENEKAR LÁTOGATÁSA (87’)
kh.:12 év

 november 11. péntek
17:00 HAMVAS BÉLA JELENVALÓSÁGA –
ünnepi megemlékezés

16.30 BABUSGATÓ - Lázár Enikõvel és
Farkas Verával
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK: KACOR
KIRÁLY (70’)
18.10 BARÁTSÁG EXTRÁKKAL (109’) kh.:
16 év
20.00 A HALÁLBA TÁNCOLTATOTT
LEÁNY (100’) kh.:12 év

 november 17. csütörtök
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VÍZEK
BIRODALMA (52’)
SIMON VAGYOK (11’41”)
ORSOLYA (7’48”)
18.30 HANUSSEN (108’) - SZABÓ ISTVÁN
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)
kh.: 12 év

 november 18. péntek
17.00 KALAND (84’) kh.: 12 év
17.30-18.30 CSALÁDI NÉPDALTANULÁS Lázár Enikõvel
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA
(95’) kh.: 12 év
20.10 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)
kh.: 12 év

 november 19. szombat
15.45 MICIMACKÓ (70’) kn.
17.00 KALAND (84’) kh.:12 év
18.30 CSAK TUDNÁM HOGY CSINÁLJA
(95’) kh.: 12 év
20.10 ÖRÜLT, DILIS, SZERELEM (118’)
kh.: 12 év

 november 20. vasárnap
16.30 MICIMACKÓ (70’) kn.
18.00 MÜNCHEN (165’)
20.45 GURU (71’)
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot,
egyéb dísztárgyakat vásárolok
gyûjteményembe. Hétvégén is! Tel.
06-20-947-3928.

ÁLLÁS
Munkatársakat keresünk tüzeléstechnikai, karbantartó munkakörbe.
Elõnyben részesítjük az építõipari,
mûszaki alapképzettségû munkavállalókat! Folyamatos munkaerõ
felvétel! Szakmai önéletrajzot
várunk! Jelentkezés
személyesen: Budapest 1126,
Böszörményi út 24/b.
E-mailben: perjesandras.magyarkemeny@gmail.com.
Horgolni tudó bedolgozót keresek
otthoni munkára. Tel. 06-20-9190250.
Közjegyzõi irodába titkárnõi
beosztásba munkatársat keresek.
Feltételek: gépírástudás, professzionális szintû számítógépes
ismeretek. Tel. (26) 300-763.
Nagyvállalat szentendrei telephelyére munkatársat keres
hõközpont-kezelõi munkakörbe,
épületgépészeti vagy kazánfûtõi
végzettséggel. Tel. 06-30-3305254, 06-30-455-0495.

ÁLLÁST KERES
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal,
referenciával. Tel. 06-20-391-1373.
Teljes körû könyvelõ állást keres.
Tel. 06-70-251-8841.
55 éves referenciával rendelkezõ nõ
takarítást vállal. Tel. 06-20-9142713.
Középkorú hölgy több éves gyakorlattal konyhai kisegítõ állást keres
szentendrei étteremben. Tel. 06-70632-5556.

szerzõdést kötne Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-667-3479.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

KIADÓ LAKÁS
A Püspökmajor-lakótelepen 1,5
szobás lakás kiadó. Napfényes,
csendes, III. emeleti, akár bútorozva
is! Ár: 46 ezer Ft/hó+rezsi+1 havi
kaució. Tel. 06-20-591-6906.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió
Ft-ért igényesnek eladó. Tel. 06-30605-7199.
A Püspökmajor- lakótelepen 56
nm-es, III. emeleti lakás
beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól 10
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20314-9080.
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.

Szentendrén, Pismány aljában kis
lakrész 1 fõnek kiadó 55 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-70-301-0948.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Belváros közeli vagy Bükkösparti házat keresek 1+1 évre,
200 ezer Ft/hó bérleti díjért.
Tel. 06-30-299-0376.
Tahiban, családi házban külön
bejáratú lakrész 1-2 fõnek kiadó.
Tel. 06-20-430-3979.

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. 0620-494-2550.
Szentendrén 2011-ben épült
100 nm-es családi ház, kulcs-

Füzesparkban 61 nm-es, gázfûtéses, egyedi mérõórás, bútorozatlan
lakás megbízhatónak kiadó. Tel. 0620-430-3979.

Szentendrén, a Vasvárilakótelepen magasföldszinti, 72
nm-es, 1+2 félszobás, 6 lakásos társasházban lakás eladó.
Ár: 18,9 millió Ft. Tel. 06-20263-5001.
Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan eladó. Tel. 0620-980-9720.
Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával 2
generációs lakóház 35 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Magyartanítást, közép és emelt
szintû érettségire, egyetemi és
központi gimnáziumi felvételire való
felkészítést, olvasás-és helyesírásfejlesztést, korrepetálást, valamint
szakdolgozat megírásában segítségnyújtást vállalok- kedvezõ áron,
(www.pappzsuzsa.hu). Tel. 06-20513-0798, e-mail: szuszuka48@tonline.hu.
Történelem, magyar érettségire
felkészítés korrepetálás általános
és középiskolások részére.
Szentendrén a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.
Németoktatás. Friss diplomás,
német szakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.

Albérlet kiadó. Tel. 06-30-8542277.
Kiadó 44 nm-es igényesen felszerelt lakás, egyedi mérõórákkal a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 0620-368-8467.

SZOLGÁLTATÁS
rakész állapotban eladó 35,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-3549025, lestar.david@gmail.com.

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

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

Tahiban, a Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan kiadó. Tel. 0620-980-9720.

Körömgomba- gyógy pedikûr
kezelése 8 nap alatt. Bejelentkezés:
(26) 300-419, üzenet.

37 éves, képzett ápolónõ
asszisztensi iskolával idõs hölggyel
vagy úrral ápolási, illetve eltartási

Pismányban kitûnõ helyen
panorámás de nem távol, a
magasban, kétgenerációs
lakóház 32 millió Ft-ért eladó.
Megéri! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre belvárosában 50 nm-es,
2 szobás önálló ház kiadó a Dunakorzón, elszeparált romantikus
kertrésszel. Tel. 06-30-240-1942.

EGÉSZSÉG

ELTARTÁS

Eladó lakás a Püspökmajorlakótelepen: 41 nm-es, erkélyes. II.
emeleti. Vagy elcserélném magasföldszinti, erkélyes, hasonlóra.
Vennék erkélyes, ugyanilyet. Tel.
06-20-952-7740.

LAKÁS, INGATLAN

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

Szentendrén, kiemelt lakóterületen,
10 percre a központtól, 836 nm-es
közmûvesített telek (öreg házzal)
igényesnek, telekárban eladó. Tel.
06-20-533-4859.

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.

Bútorkészítés méretre! Konyha,
szoba, kisbútor, gardrób gyors
határidõvel. Tel. 06-20-2263397.
Asztalos munkák, beépített
szekrények, ház körüli munkák,
javítások gyorsan és megbízhatóan.
Tel. 06-70-333-6525, (26) 341-208.
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.
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Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 311-847, 30-950-4187,
Mezei Sándor.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

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

ÜDÜLÉS
Karácsonyi pihenés Gyulán, a
Hõforrás üdülõben,
2011.december 20-26-ig 1
hetes üdülési lehetõség eladó.
Tel. (26) 311-058.

ÜZLET
Szentendrén, a Fõ tér közelében
pinceétterem, felszereléssel kiadó.
Tel. 06-20-437-1153.
Szentendre belvárosában a Dunakorzón 25 nm-es üzlet kiadó,
igényes nagy portállal. Tel. 06-30240-1942.
Szentendre belvárosában (Kucsera
utca) utcára nyíló 79 nm-es üzlethelyiség kiadó (földszint 25 nm, alagsor 54 nm). Tel. 06-30-724-8078.
Eladó vagy kiadó kis galériás üzlet
a Bogdányi utca 5. szám alatt. Tel.
(26) 316-153.
Budakalászon, nagy forgalmú üzletsoron két üzlethelyiség hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-530-8867.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319957.

EGYÉB

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

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

AUTÓSZERVÍZ

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

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

SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA

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

SZÁLLÍTÁS:
3

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu
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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

- márkafüggetlen gépjármû
javítás
- gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga megvárható
- gumiszervíz, eladás
- klíma töltés, tisztítás
- autómosás

SPORT

Futball
Vörös, sárga, világoszöld és mindenféle színbe öltözött a pályák
környéke, ahol futball-meccseket
néztem és fotóztam a hétvégén.
Október 15.
Megye II. o.: Leányfalu - VácDeákvár 2-3 (1-2). G.:Tóth P.,
Kasnyik Zs., ill. Nagy Cs., Mózes A.
és Drubics B.
Leányfalunak megint nem sikerült,
pedig dicséretesen küzdöttek, de ez
nem lett elég a pontszerzéshez az
élvonalban tanyázó váciakkal
szemben. Sajnálom, hogy nem
tudok ennél jobbat írni – már hetek
óta! Úgy tûnt, most álltak legközelebb legalább egy döntetlen
eléréséhez.
Október 16.
Pilisszentkereszt PILE SC – Sóskút
4-4 (2-3) G.: Orosházi D, Glück E.
Mikusik B., Kozák Z., ill.: Kovács F.
(2), Marcinkovics P. és Drubics B..
A vendégek keményen (sokszor
durván) kezdték a mérkõzést. Az
ütközésekbõl jól kilépõ játékosaik
révén 0-2 volt az eredmény a 23.
percben. A hazaiak összeszedték
magukat és a 40. percben egyenlítettek (2-2). Sajnos azonnal jött a
válasz: 2-3, sõt, a második félidõ
elején 2-4 lett. A hazai közönség
ekkor – jobb híján – a bírói hármast
és az ellenfél egyik arrogáns játékosát kezdte szidni (joggal!). Ekkor
történt valami! A szentkereszti srácok „felálltak a padlóról”, elkezdtek
játszani: a védelem jól elõzte meg a
támadókat, a kapus bravúrokat
mutatott be, a középpályán pedig
beindult a „földön-barca-játék" pontos, gyors passz, jó csel, ritmusváltás! És: két gól: 4-4! Az élmezõnyben álló Sóskút pontot vesztett
Szentkereszten! A hazai csapat – a
PILE – pedig elindulhat felfelé a
tabellán.
Október 17.
Szentendre – Visegrád – öregfiúk 02 (0-2)
A hazaiaknak semmi nem sikerült!
Szerencsénkre a visegrádiaknak is
csak két helyzetet sikerült belõniük
a tízbõl, így nem lett súlyosabb a
vereségünk. Ez a meccs nem kerül
fel a mieink dicsõségtáblájára!
Játékunk nem volt folyamatos, két

jó passzt mindig követett egy rossz,
a kirúgásainkat elcsípték a térfelünkön.
(Köszönöm, hogy egy ajándék világoskék mezzel a csapat tiszteletbeli
tagjává fogadott! Gerlai P.)
Érdekesebb megyebajnoki eredmények
I.o.: Budakalász – Gödöllõ 1-2;
I/B. o.: Dunabogdány – Mogyoród
2-0; Erdõkertes – Tahitótfalu 1-0
(Tahi végre jól játszott), III. o.: Pécel
II. - Pilisszentlászló 1-2 (idegenbeli
bravúr!).
Október 23.
Pilisszentlászló – PILE Pilisszentkereszt Megye III. o. 2-4 (0-2)
Góllövõk: Kosznovszki B.(2), ill.
Mikusik B.(2), Orosházi D., Glück E.
A szemerkélõ esõben lejátszott mérkõzésen végre kijött a lépés a szentkeresztieknek (akik az ismert okoknál fogva a kedvenceim). Magabiztos, sallangmentes védekezéssel
megállították a hazaiak kezdeti
rohamait, majd tetszetõs középpályás játékkal átvették a játék irányítását, amelybõl gól született (01). A szentlászlóiak kapkodó, elõrevágott labdákkal operáltak, ezeket rendre megszerezték a PILE
védõk, középpályásaik jól ütköztek,
sok labdát szereztek, ebbõl indulva
több helyzetük is volt, végül a
megzavarodott hazai védelem egy
lepattanó után megint padlót
fogott: 0 - 2!
A második félidõben folytatódott ez
a játék, és a 30. perc táján már 0-4
volt. A végén szöglet utáni kavarodásból talált egy gólt a hazai csapat (1-4), majd a játékvezetõ az utolsó utáni percben „ajándékozott”
nekik egy 11-est, ezzel 2-4 lett a
vége! Összességében a PILE csapatjátéka dominált ezen a meccsen,
megérdemelten vitték el a három
pontot.

nak. A szemerkélõ, barátságtalan
idõben számunkra kedvezõ eredmény született. A meccs elõtti esélylatolgatáskor azt hittük, hogy
kapunk egy tízest simán. Szerencsére nem így lett, hála a védelemnek és az egész csapat önfeláldozó
küzdeni tudásának. (Pásztor Laci
megint nagyokat védett!) Két
könnyebb meccsel fejezzük be az
idényt, kellene hat pont!

Érdekesebb megyei labdarúgó
eredmények ezen a hétvégén:
Megye I. Felsõpakony - Budakalász
1-3;
I./B.: Mogyoród - Pomáz 1-3 (Fontos
gyõzelmek idegenben); Szigetmonostor - Leányfalu 5-2. (A szigetiek folytatják jó sorozatukat,
Leányfalu továbbra sem tud nyerni.)
GERLAI

Tétmeccsen a férfi kézilabdázók
Az ország egyik legjobb kézilabdacsapatával, az NB-I-es Balatonfüreddel
játszik tétmeccset hazai pályán a Szentendre KC férfi kézicsapat. A november 8-án, este hat órakor a Móricz Zsigmond Gimnáziumban megrendezendõ mérkõzés tétje a legjobb 16 közé jutás a Magyar Kupán. Legutóbb
a balatonfürediek lettek kupagyõztesek, így õk juthattak ki a Kupagyõztesek Európa-kupájára, ám a több százszoros válogatott játékosokat
felmutató csapatot az NB-I/B osztályban játszó szentendreiek minden
bizonnyal nem hagyják futni: saját osztályukban 3 pont hiányzik az elsõséghez, és az utóbbi hónapokban három új játékossal erõsítettek. Minden
érdeklõdõre és Szentendre KC-szurkolóra szükség lesz tehát november 8án, hogy még izgalmasabb legyen az összecsapás.
- TB -

Október 24.
Pilisvörösvár – Szentendre öregfiúk
mérkõzés 4-2 (2-1)
A tíz emberrel kezdõ mieink nagyot
küzdöttek! A mérkõzés hasonló lett,
mint két hete Nagykovácsiban,
amelyrõl azt írtam: „Helytállás...”
Ez a helytállás itt is megvolt! Sõt!
Itt két gólt is sikerült lõnünk a jónál
még jobb helyzetet keresõ és azokat
mellé-fölé lövöldözõ vörösváriak-

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak
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Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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Lovaglás

Díjlovgló Csapat Bajnokságban II.
helyezést ért el Márkus Klaudia
(19 éves, Szentendre) és Soha
Glória (18 éves, Budapest).
Díjugrató Stílus Bajnokságban
Lovas Benjamin (13 éves, Szigetmonostor) I. helyzést, Díjugrató
Bajnokságban II. helyezést ért el.

Október 7-8-9-én Budapesten, a Nemzeti Lovardában
rendezte meg a Magyar Póni
Klub Szövetség az Országos
Bajnokságot. A háromnapos
versenysorozatban 6-21 éves
gyerekek mérték össze tudásukat futószáras számokban,
díjlovaglásban és díjugratásban az ország minden tájáról.
2003 óta rendszeres résztvevõ és
sikeresen szerepel az Póni Klub
OB-n Satu Kristiina Hurme
lovasedzõ által vezetett Lovas
Sportiskola csapata. Így volt ez
idén is: a Lovasiskolák Bajnokságában az elõkelõ második
helyezést érte el a csapat, a tavalyi elsõ helyezés után.
Egyéniben is kiváló eredmények
és dobogós helyezések születtek.
Futószáron 10-12 évesek korosztályában Major Lilla (10 éves,
Esztergom) III. helyezett, Ficzere
Bianka (12 éves, Szentendre) I.
helyezett, Reinspach Kincsõ (11
éves, Szentendre) IV. helyezett,
Szívek Laura (10 éves, Szent-

Gratulálunk a versenyzõknek,
ezúton is köszönjük a szülõk és a
támogatók segítségét.

Mit érdemes tudni…
endre) V. Helyezett. D1 Díjlovagló
programban Reinspach Kincsõ
(11 éves, Szentendre) II. helyezést
ért el.
Kezdõ Díjlovagló Bajnokságban
Nagy Kinga (10 éves, Budapest)
és Nagy Zita (16 éves, Budapest)
és Trócsányi Hanna (14 éves,
Nagykovácsi-Párizs) vettek részt,
Fenyvesi Zsófi (15 éves, Esztergom) III. helyezést ért el.
Díjlovgló Bajnokságban Márkus
Klaudia (19 éves, Szentendre) III.
helyezett, Soha Glória (18 éves,
Budapest) IV. helyezett lett.

• a Satu Hurme Lovas
Sportiskoláról?
A sportiskola névadója és vezetõje
Satu Kristiina Hurme, Finnországban
született, 14 éve él Magyarországon,
gyermekkora óta lovagol és
versenyez díjugratásban. Okleveles
lovas sportoktató, „I.“ szintû díjugratóedzõ, két gyermek anyukája.
Segítõje Bróz Anna okleveles
képességfejlesztõ lovasoktató. A
lovasiskola 2002-ben Pócsmegyeren
kezdte mûködését, majd
Szigetmonostoron folytatta 3 évig.
Jelenleg a Basaharci Lovardában
mûködik. Saját, képzett iskolalovakkal és pónikkal áll a tanulni és
versenyezni vágyók rendelkezésére.
• a Magyar Póni Klub
Szövetségrõl?
Gyerekeknek és fiataloknak szóló
lovas szövetség, mely számos
versenyt rendez 2004 óta:
vezetõszáras, futószáras, díjlovagló,
díjugrató és military számokban.
2010-ban több mint 100 klub, közel
600 versenyzõ; évente közel 30
verseny ország szerte, melyen kb
3,500 startot teljesítettek a
versenyzõk; a Póni Klub rendszeres
résztvevõje a nagy lovas rendezvényeknek: nemzetközi CSIO díjugrató versenyek, OTP Lovas
Világkupa, Nemzeti Vágta; a
versenyszámok rendszere tükrözi a
lovas oktatás alapvetõ lépcsõfokait; a
Magyar Póni Klub Szövetség az Euro
Pony Club tagja, melyet az egykori
francia köztársasági elnök leánya,
Jacinte Giscard d’Estaign
kezdeményezésére jött létre a nagy
hagyományokkal rendelkezõ Angol
Pony Club mintájára; az Euro Pony
Club méretei: 20 tagország, több
mint 700 ezer versenyzõ.
A Francia Nyílt Bajnokság (Generali
Open de‘ France) keretein belül
megrendezésre kerülõ Lovasiskolák
Világkupa Versenyén. díjugratásban
a Magyar Póni Klub Szövetség
válogatottja 2008-ban II. helyezést,
2009-ben I. helyezést, 2010-ben II.
helyezést, 2011-ben IV. helyezést
ért el.
A Satu Hurme Lovasiskola
növendékei minden évben képviseltették magukat a fenti válogatottban.
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Sulifoci
A labdarúgó utánpótlás környékbeli
„mûhelyeit” látogatom. Ezúttal a
Dunakanyar SE – Szentendre Kõzúzó utcai sporttelepén jártam az U79-11 és az U13-15-17 korosztályú
csapatok edzésén.
Az edzés elõtt Batári Csaba vezetõedzõ – (anno ifiválogatott, NB I-es
labdarúgó, a Bp. Honvéd bajnokcsapatának 1985-86-ban tagja volt)
– tájékoztatott a Sulifoci nevû kezdeményezésrõl.
– Úgy gondoltuk Petricskó Zoltán (a
Sportcélú Kft. felügyelõ bizottság
tagja – a szerk.) és én, hogy sok
gyerek nem ízleli meg a futball szépségeit, mert kevésbé tehetségesek,
nem járnak egyesületbe focizni,
mert talán nincs talán sikerélményük az iskolai osztályfoci
meccseken... Az ilyen gyerekeknek
szervezzük ezt a sorozatot, amit
õsszel három és tavasszal három
alkalommal rendezünk meg itt, a
Kõzúzó pályákon. Jó lehetõséget
kapnak az egyesületen kívüli
gyerekek is a labdarúgás örömeit, a
meccsek izgalmát megismerni –
fejtette ki a Sulifoci lényegét a
vezetõedzõ.
Az elsõ forduló eredményei:
1-es korcsoport: 1. Barcsay iskola 4
pont; 2. Templomdombi iskola 4
pont; 3. Szent András iskola 0 pont
2-es korcsoport: 1. Szent András iskola 6 pont; 2. Barcsay iskola 3 pont; 3.
Templomdombi iskola 0 pont.
(Tudomásom szerint ha ez a versenyforma beválik, az önkormányzat az eddigi erkölcsi támogatáson
túl a jövõben anyagilag is támogatja
majd.)
A versenyre a gyerekeket testnevelõik: Balázsi Villõ (Szent András
iskola), Kovács Gábor (Barcsay iskola) és Stáry Kálmán (Templomdombi
iskola) kísérték és irányították.
A Dunakanyar SE Szentendre – hat
korosztályban indul az országos és
megyei szintû labdarúgó bajnokságokban, úgymint U7, U9, U11 – ezek
a korosztályok együtt edzenek Szíjj
László és Bõkúti Huba vezetésével,
az U13-asokat Zsinka János edzi, a
vezetõedzõ, Batári Csaba pedig az
U15- és U17 korosztályt vezényli.
A tájékoztató beszélgetés után
kezdõdtek az edzések, amelyeken
gyorsasági, ügyességi bemelegítõ
gyakorlatok után a labdáké lett a
fõszerep. Védõk, támadók külön
kiscsoportokban taktikai elemeket
gyakoroltak, majd az edzés végén
következett az edzés koronája, a
játék! Mire az edzés befejezõdött, a
Nap már igencsak a látóhatár szélérõl nézte a színes mezes gyerekek
játékát.
Az érdeklõdõ szülõk és a futballozni
akaró gyerekek a vezetõedzõt vagy
valamelyik edzõt minden hétköznap
délután négytõl megtalálják a Kõzúzó utcai sporttelepen.
GERLAI P.

