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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.szent-
endre.hu

TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965
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POLGÁRÕRSÉG
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www.polgarorseg.
szentendre.hu
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ORVOSI ÜGYELET 
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Hétköznap 17-tõl másnap reggel 
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
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Gyógyszertár (Attila u. 23., 319-354)

szombat-vasárnapi ügyelet

szeptember 8-9. Vasvári Patika
szeptember 15-16. Szent Endre
Gyógyszertár
szeptember 22-23. Ulcisia
Gyógyszertár
szeptember 29-30. Pismány
Gyógyszertár

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
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Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítésére:

Cím (Szentendre) Övezeti besorolás Alapterület Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

0274/1 hrsz-ú külterületi
ingatlan (szántó) Má-2A 4061 m2 7.000.000 Ft 100.000 Ft

0274/2 hrsz-ú külterületi 
ingatlan (szántó) Má-2A 4949 m2 8.500.000 Ft 100.000 Ft

0274/15 külterületi 
ingatlan (szántó) Má-2A 4372 m2 7.500.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2012. szeptember 10. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím (Szentendre) Övezeti besorolás. Alapterület Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

2714/6 hrsz-ú 
(egyéb épület, udvar) Lke-04 1245 m2 25.300.000 Ft 100.000 Ft

2714/5 hrsz-ú (beépített 
terület) – 4 lakásos társasház 
(2714/5/A/1, 2714/5A/2, 
2714/5/A/3, 2714/5/A/4 hrsz.) Lke-04 1146 m2 41.500.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2012. szeptember 11. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthetõ meg. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szeretettel hívjuk és várjuk
a Zsigmond Király Fõiskola

és a Szentendrei Önkormányzat
által közösen rendezendõ

Szeniorok Szentendrei
Akadémiája

elnevezésû programsorozatra

Szeptember 12. szerda 15 óra
Jászberényi József: AZ IDÕSÖDÕ VILÁG - SZÁMOK ÉS TÉNYEK

Szeptember 26. szerda 15 óra
Bernek Ágnes: MERRE TART A VILÁG?

Október 10. szerda 15 óra
Magyari Hajnalka: SIKERES IDÕSEK

Október 31. szerda 15 óra
Semsei Imre: A HARMADIK KOR - AZ IDÕSKOR PSZICHOLÓGIAI

PROBLÉMÁI

November 7. szerda 15 óra
Jászberényi József: AZ AGEIZMUS-KUTATÁSOK

November 21. szerda 15 óra
Láng Beatrix: LAKÁSKULTÚRA, AVAGY HOGYAN ÉLJÜNK 60 FELETT

KÉNYELMESEN?

December 5. szerda 15 óra
Boga Bálint: A SZELLEMI MÛKÖDÉS IDÕSKORBAN

Helyszín: a Városháza Díszterme (2000 Szentendre Városház tér 3.)

A részvétel ingyenes.

Szigorúbb lett az állattartási szabályzat

Augusztus 1-jétõl tilos a kutyák fülének csonkítása, és
farokkurtításra is csak az állat hét napos koráig van
lehetõség. Szintén újdonság, hogy az eb-, macska- és
görénykölyköket nyolchetes korukig kötelezõ az anyjukkal
tartani.  A tartók gyakran a kötelezõ oltásokat, a féregte-
lenítést sem adatják be kedvenceiknek, ezzel fertõzés-
veszélynek tehetik ki a környezetükben élõ embereket és
állatokat egyaránt.
2013. január elsejétõl a négy hónaposnál idõsebb ebek
már csak elektronikus transzponderrel (chippel) meg-
jelölve tarthatók. Ennek értelmében a gazdáknak még öt
hónap áll rendelkezésére, hogy elvégeztessék a szükséges
állatorvosi beavatkozást, amiért 3500 forint kérhetõ az
állat tartójától. Az összeg magában foglalja az eszköz árát,
a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való reg-
isztráció díját is.
Az új elõírások értelmében kistestû kutyáknak (20 kg-ig)
legalább 10, közepes testûeknek (20-40 kg) 15, nagy-
testûeknek 20 nm-es területet kell biztosítani a jövõben.
Változnak a kikötve tartás szabályai is. Kistestû ebet
legalább 4, közepes testût 6, nagytestût 8 méteres esz-
közzel (lánc, kötél stb.) szabad csak megkötve tartani.

Forrás: 
Orpheus Állatvédõ Egyesület

ADÓTAROZÓK LISTÁJA
A Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján kifüggesztésre került a legnagyobb 

helyi adótartozással rendelkezõ személyek nevét, címét és adótartozásuk összegét 
tartalmazó lista, melyet bárki megtekinthet. A listát a törvényi felhatalmazás alapján 

az önkormányzati adóhatóság a Szentendre és Vidékében teljes terjedelmében közzéteszi,
melyet következõ lapszámunkban olvashatnak. 



VÁROS

XXVI. ÉVFOLYAM  17. SZÁM 2012. SZEPTEMBER 7. SzeVi 3

A polgármester
programja

Szeptember 7-8.
Concerto Program féléves záró-érte-

kezlet

Szeptember 10. 
14.00 Vezetõi értekezlet

16.00 Reorganizációs egyeztetés

Szeptember 11.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

18.00 Zaszlavik Jenõ kiállításának

megnyitója a Polgármesteri

Galériában

Szeptember 12.
10.00 Finn önkormányzati delegáció

látogatásáról egyeztetés

14.00 Városstratégiai témáról

egyeztetés

Szeptember 13.
9.00 Anyatejes világnap a védõnõi

szolgálatnál

15.00 Testületi ülés

Szeptember 14.
10.00 Miskolci kistérség polgár-

mestereinek látogatása

17.00 „Malomkörzés” kiállítás-megnyi-

tó a MûvészetMalomban

Szeptember 17.
13.00 A Ford Közép- és Kelet-Európai

Kft. vezetõivel megbeszélés 

14.00 Vezetõi értekezlet

16.00 Reorganizációs egyeztetés

Szeptember 18.
10.00 Kommunikációs egyeztetés

Szeptember 19.
9.00 Szentendre Város Óvodai

Intézményei vezetõjének jubileumi

köszöntése

14.00 Iraki beruházókkal való

egyeztetés

Becsengettek
Van, ami változik, van, ami nem. A szeptem-
beri tanévkezdés a természeti törvények
állandóságával mûködik. Gyerek és felnõtt –
ugyan különbözõ lelkülettel – egyaránt
várakozással tekint az új tanév elé. Kü-
lönösen áll ez az idei évre, hiszen az év során
számos változás indul el a köznevelési rend-
szerben. 

Az iskolák szakmai irányítását egy központi
intézmény, a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó
Központ veszi át, és a kialakuló járásokhoz tartoz-
nak majd a középiskolák. Újdonságnak számít még
a tananyagtartalmak rögzítése; a hamarosan nyil-
vánosságra kerülõ kerettanterveket az egyes iskolák
forgatókönyvszerûen használhatják a maguk helyi
tantervének elkészítésekor. Mindennapi szükség-
letek vezérelték a gazdasági ismeretek tananyaggá
emelését, és újjászervezik a szaktanácsadói-szak-
felügyeleti rendszert is. 
A 2011 decemberében elfogadott közoktatási tör-
vény hangsúlyozza az intézmények nevelõ és
értékközvetítõ szerepét, és egységesen közszolgál-
tatásoknak nevezi az iskola feladatait. Ezek a
feladatok szerteágazóak, a mindennapokban és a

sodró változások közepette nem igazán lehet követ-
ni, mi is megy végbe egy-egy részletében. Ha egyet-
len szegmensét: a mindenkit érintõ és érdeklõ vizs-
gáztatást kiemeljük, már szembetûnõ a köz-
vélekedés és a valóságos folyamatok közötti különb-
ség. Magukért beszélnek azok a számadatok, ame-
lyek a középiskola végéhez, a kétszintû érettségi
vizsgákhoz kapcsolódnak. A szentendrei kistérség öt
középiskolájában középszinten a saját tanulók, a
végzõsök és az elõrehozott vizsgát tevõk, kb. 300-
350 tanuló írásbelizik és szóbelizik, megtekinti és
észrevételeket fûz a dolgozatának vagy feleletének
az értékeléséhez. A környék vizsgaközpontja a
Móricz Zsigmond Gimnázium, ahol az õszi és
tavaszi vizsgaidõszakban egyaránt lehet közép- és
emelt szintû vizsgát tenni. Piliscsabától egészen
Budapest III. kerületéig irányítják ide lakóhely
szerint a vizsgázókat. Idén május-júniusban is több
mint kétszáz érettségizõ tett emelt szinten vizsgát
nyolc tantárgyból. A folyamatos tanítás mellett
(hiszen ezek a vizsgák elõbb vannak, mint a normál
középszintûek) angolból öt, biológiából, matema-
tikából és történelembõl négy-négy, németbõl és
testnevelésbõl egy-egy tantárgyi bizottság mû-
ködését kellett megszervezni, nem csoda, hogy a
magyar és informatika bizottságban már helybéli
tanárok nem is mûködtek közre. Ellenben több
pedagógusuk a Pest megyei kormányhivatalban
német és francia nyelven is vizsgáztatott. Azok
számára, akik most szánták rá magukat a tovább-
tanulásra (gyakoriak a felnõtt, negyvenes-ötvenes
vizsgázók is) külön középszintû bizottságot is létre-
hoztak. Szóval, folyamatosság és sokfajta feladatkör
jellemzi a mai iskolát. 
Elindult tehát egy jelentõs átalakulással biztató új
tanév, amelyben a legfontosabbak a közös él-
mények, a közös sikerek, felnõtt és gyerek szövet-
sége: hogy tanulni, tudni, iskolába járni jó.

SZARVAS RITA

KÖRKÉRDÉS 

Ön hol nyaralt?
Ebben a hónapban a nyaralási
szokásokra voltunk kíváncsi-
ak, hogy olvasóink a belföldi
vagy inkább a külföldi utakat
részesítik-e elõnyben.

H. Jánosné 58 éves
Sajnos nem szoktunk nyaralni, az
anyagi helyzetünk nem engedi
meg, hogy a férjemmel, akár bel-
földön is, elmenjünk valahova.
Inkább, ha tehetjük, nagy ritkán
elmegyünk a közeli strandokra, és
ott töltjük a szabadidõnket.

P. Ágota 34 éves
Fõleg külföldön szoktunk nyaral-
ni, idén már bejártuk Horvát-
ország és Görögország fõbb
nevezetességeit. A magyarországi
turizmus, véleményem szerint,
semmivel sem olcsóbb, mint a
külföldi, fõleg, ha távolsági busz-
szal utazunk.

Z. József 55 éves
Magyarország nevezetességei pá-
ratlanok. Ezért nem is kívánko-
zunk külföldre a családdal. In-
kább Balaton-parti kempingek-
ben, motelekben töltöttük idén is
a szabadságunkat.

G. Ferenc 56 éves
Börzsöny, Bükk, Mátra. Idén eze-

ket a helyeket jártuk be, mivel
azelõtt még nem jártunk ott a
családdal. Páratlan élmény volt,
és a helyi hotelek sem drágák, ha
az embernek nincsenek speciális
igényei.

A. Ödön 60 éves
Természetjáróként gyalogtúrá-
kon, vízitúrákon szoktunk részt
venni a családdal. Rengeteg he-
lyen jártunk már országon belül,
de a források kimeríthetetlenek,
ezért minden évben újra és újra
felfedezünk szép helyeket az
országban. Sátorban szoktunk
aludni, bográcsban fõzünk. Sze-
rintem ennél szebb és jobb nya-
ralási forma nem is létezik.

P. G.

Vissza

a suliba!
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Felhasználói tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Felhaszná-
lóinkat, hogy 2012. augusztus 1-
jétõl a DMRV Zrt. (VÍZMÛ) Call-
Center telefonos ügyfélszolgálatá-
nak munkarendje megváltozott.

A telefonos ügyfélszolgálat
(Call-Center) 
elérhetõsége: 06-27-511-511,
06-40-88-11-88

Szolgáltatásunkkal (számlázás-
sal) kapcsolatos ügyintézés: 

Hétfõ: 8.00 - 20.00
Kedd - csütörtök: 8.30 - 15.00
Péntek: 8.30 - 13.30

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
Fogyasztóvédelemrõl szóló 1997.
évi törvény módosításának meg-
felelõen az ügyfélszolgálathoz
beérkezõ valamennyi telefonon
tett szóbeli panaszt, valamint az
ügyfélszolgálat és a felhasználó
közötti telefonos kommunikációt
hangfelvétellel rögzítjük. A hang-
felvételt egyedi azonosítóval lát-
juk el, öt évig megõrizzük, és a
felhasználó részére, kérésére díj-
mentesen rendelkezésre kell bo-
csátani. Az egyedi azonosító-
számról a felhasználót az ügyin-
tézés kezdetekor tájékoztatjuk. 
Megértésüket és együttmûködé-
süket köszönjük. 

DMRV ZRT.

POSTALÁDA

Tisztelt Szentendre és Vidéke szerkesztõsége!

A László-telepi közpark rehabilitációs munkáival kapcsolatosan kérem
az alábbi írás megjelentetését.

Augusztus 20-ra fejezõdtek be a László-telepi játszótér rehabilitációs
munkálatai, mintegy 350 000 Ft összegben, melybõl 100 000 forintot a
TDM által szervezett 2011-es Szomszédünnep kapcsán nyertünk meg. 

Széles körû összefogásnak köszönhetõ a jelenlegi állapot, amelyben
nagy segítséget kaptunk dr. Pázmány Annamária és Fülöp Zsolt
képviselõktõl, Mészáros János és Holló István vállalkozóktól, Szebeni
Lajostól, és nem utolsósorban Virágh János városüzemeltetési referens-
tõl, aki igyekezett minden tudásával az ügy megoldását elõre vinni.
Köszönet illeti azokat a lakókat, akik anyagilag vagy fizikai munkával
járultak hozzá a munkához. Úgy gondoljuk, hogy mi, László-telepiek
büszkék lehetünk a parkra, hiszen a terület a lakótelep Fõ terévé vált.
Most már csak az kell, hogy az ellenségeskedést félretéve Isten akara-
ta is teljesüljön, és a tér kapja meg a László atya tér nevet. Továbbra is
fenntartjuk együttmûködési szándékunkat az önkormányzattal közös
céljaink eléréséért. Ez az eset azt példázza, hogy ha egy terület
önmagától vagy segítséggel eredményeket ér el, azt a hivatal ügyin-
tézõinak támogatni kell, és nem a 40 éves szokások szerint a vissza-
rendezõdés irányába kényszeríteni a jelenlegi lehetõségeket.

SZOLGA JÓZSEF

KÖZLEMÉNY

Magyarországon 2012 õszén a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) és az Európai Unió
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT)
együttmûködési megállapodásá-
nak megfelelõen kerül sor az
Európai egészség és társadalmi
részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az
adatgyûjtést a KSH végzi, az
Eurostat elõírásai alapján. A
felmérés elsõsorban az európai
uniós adatigényeket és a közössé-
gi szociálpolitikai döntések meg-
alapozását szolgálja, ezért az
országok nagy többségében
azonos idõpontban, egységes
elõírások szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek több-
sége számára bármikor elérhetõ
társadalmi részvételi lehetõsé-
geket, tevékenységeket vizsgálja.
A TÁRS-felmérés elsõsorban az
egészségi problémákkal és sérü-
léssel, fogyatékossággal élõk tár-
sadalmi akadályozottságát kutat-
ja, összehasonlítva egészséges
társaik lehetõségeivel.

Magyarországon a TÁRS-fel-
mérés 530 településen, a 15
éves és idõsebb, magánház-
tartásokban élõ lakosság kö-
rében, 10 893 fõ megkérde-
zésével zajlik szeptember 15. és
október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal
rendelkezõ kérdezõbiztosok a
fenti idõszakban keresik fel a
véletlen mintavétellel kiválasztott
személyeket, és kérdõívet töltenek
ki az egészségi állapotukról, a
társadalmi részvételi lehetõsé-
geikrõl, a munkavállalásról, ta-
nulásról, közlekedésrõl, szórako-
zásról, társas kapcsolatokról és
életkörülményeikrõl. A kérdõív
vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a tár-
sadalmilag szokásos tevékenysé-
geik során szembesülhetnek. A
válaszadók többségét hordozható
számítógép  (laptop) segítségével
kérdezik ki, mások hagyományos,
papír kérdõíven válaszolhatnak. 
A válaszadás önkéntes.

A felmérés során gyûjtött ada-
tokat a KSH az információs
önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) és a sta-
tisztikáról szóló 1993. XLVI.
törvény (Stt.) elõírásainak szigorú
betartásával kezeli, csak sta-
tisztikai célra használja fel, név
és cím nélkül, az egyéni azono-
sítást kizáró módon. 

A felmérés megkezdése elõtt a
mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk. 

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

További tájékoztatás:
tars@ksh.hu

Megszûnik a Volánbusz
0-5 km-es díjszabású
menetjegye

A Volánbusz Zrt., Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériummal kötött
Közszolgáltatási szerzõdése alap-
ján 2012. szeptember 1-jei ha-
tállyal a menetdíjak változatlanul
hagyása mellett megszûnik a
helyközi menetjegyek 0-5 kilo-
méteres díjszabási övezete.

A korábban 0-5 kilométeres díj-
szabású menetjeggyel utazók a
jövõben tehát a 0-10 kilométeres
díjszabás mellett tudják igénybe
venni a szolgáltatást. A változás

csak a menetjeggyel utazókat
érinti, a 0-5 kilométeres díj-
szabású bérletek a jövõben is, vál-
tozatlan feltételek mellett az
utazóközönség rendelkezésére
állnak.

A részletes díjszabás megtalál-
ható a VOLÁNBUSZ Zrt. hon-
lapján (www.volanbusz.hu), Bel-
földi utazás – Díjszabás pont-
jában.

A teljes árú menetdíjak megál-
lapítása a menetrendi kilométerek
alapulvételével képzett díjszabási
kilométerekbõl történik.
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A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Az 1,3 milliárd forint összköltségû gátprojekt a Szentendre
1000 év+ program keretén belül, teljes egészében európai
uniós támogatásból valósul meg. A munkálatok a szep-
tember elején kezdõdnek, és 2013 szeptemberére fejezõd-
nek be.

Szentendre egyik leglátogatottabb közösségi tere a Dunakorzó, mely
ezen fejlesztés lezárultával megfelel majd a legkorszerûbb
árvízvédelmi elõírásoknak, és nem utolsósorban a Duna szépségét
közelebb hozza az itt élõkhöz és az ide látogatókhoz egyaránt. A
helyi fiatalság is fokozott figyelmet szentelt a nyitóünnepségnek,
hiszen a fiatal szentendrei elõadó, NB is fellépett, és „Légy
üdvözölve Szentendrén” címû nótáját élõben adta elõ, mely a pro-
jekt hivatalos dala is egyben. Ezzel a dallal a helyi ifjúság is
méltóképpen búcsúztathatja kedvenc közösségi találkozóhelyének
jelenlegi látképét, és köszöntheti az újat, mely minden bizonnyal
éppúgy a szívükhöz nõ majd, mint a mostani.
„Megújul mintegy két és fél kilométer hosszan Szentendre belvárosá-
nak gátszakasza, amelynek részeként – az országban eddig
egyedülálló módon – mobil árvízvédelmi fal védi majd az óvárost
több mint háromszáz méter hosszúságban” – mondta Dietz Ferenc
polgármester a projektrõl augusztus 24-én tartott sajtótájékoztatón.
A polgármester elmondta: az új gát koronamagassága 1,35 méterrel
kerül a jelenlegi mértékadó árvízszint fölé, és ezzel megvalósul
Szentendre kiemelt célja: a történelmi óváros védelme. „A jelenlegi
gáttest az 1965-ös nagy árvizet követõen rohamtempóban épült
meg, s a 2006-os nagy áradás után elvesztette védképességét” –
idézte fel. „A Magyarországon különlegesnek számító fejlesztés
Európában már bevált megoldás, hasonló mûködik Ulmban vagy
Linzben. A mobilgát nemcsak technikai, hanem idegenforgalmi
értelemben is hatalmas újítás“ – tette hozzá a polgármester. 
A távolabbi tervekrõl szólva dr. Dietz Ferenc elmondta: a város
folyamatosan pályázik, hogy a Dunakorzó teljes egészében újjáépül-
hessen, „hiszen csak a megszépült parttal lehet teljes a látvány”. A
mûszaki részleteket ismertetve a polgármester közölte: az 1,8 méter
magas befogadó szerkezet 2,4 méterig bõvíthetõ, a teljes mobil sza-
kasz 8 óra alatt szerelhetõ össze. A földgát kivitelezését a
Swietelsky-KÖTI-VIÉP konzorcium végzi, míg a mobil árvízvédelmi
falat az IBS valósítja meg, a gátat Nagy László nemzetközileg elis-
mert szakember tervezte.
Székely Csaba, a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezetõje hangsú-
lyozta: maximális biztonságra törekednek. A bontási munkálatok
szakaszosan zajlanak, és a cég szerzõdésben vállalta, hogy 24 órán
belül visszaállítja a jelenlegi védképességet, emellett „haváriaterv”
is készült.

Elkezdõdött a gátépítés 

Augusztus 31-én az önkormányzat Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a gátépítés organizációs ter-
vét. Már korábban elkezdõdtek a gátépítés elõmunkálatai az
építkezésben érintett ingatlanok és közterületek állapotfelmérésé-
vel, engedélyek beszerzésével és alvállalkozói szerzõdések
megkötésével. 
A szeptember 3-án indult munkálatok reggel 7 órától napnyugtáig
tartanak majd, kizárólag hétköznapokon. Az organizációs terv
alapján az idei évben elkészülnek az építési munkálatok a 6-7-8-as

szakaszon, azaz a jachtkikötõtõl a Péter-Pál utcáig, benne a Bem
utcától kezdõdõ 333 méteres mobil árvízvédelmifal-szakasszal,
melynek próbaüzemére már idén sor kerül. A révházig terjedõ sza-
kaszon és a gát vízoldalán megkezdõdött az építkezéssel érintett
területen a fakivágás és cserjeirtás és a révház bontása. Szeptember
elsõ hetében szakaszonkénti félpályás lezárásra lehet számítani a
révháztól északra. A Teátrum-parkoló fás részén az esetleges árvízi
védekezéshez szükséges anyagok részére depóniát alakítanak ki.
Szeptember második hetétõl várhatóan elkezdõdnek a földmunkák.
A Péter Pál utca és a jachtkikötõ bejárata közötti szakaszon a for-
galmat észak felé egyirányúsítják, mivel a kétirányú forgalom biz-
tonsággal nem megoldható. A Teátrum-parkoló megközelítését a
lezárás idején a buszok számára észak felõl biztosítja jelzõlámpás
forgalomirányítási rendszerrel a kivitelezõ. A csatlakozó utcák
keresztezõdéseinél „kötelezõ haladási irány” táblák kerülnek kihe-
lyezésre. A kivitelezõ fokozatosan kiépíti a munkaterületet
elhatároló kerítést az építkezéssel érintett szakaszokon.
A kivitelezõ az idõközben elkészült kiviteli tervekhez illeszkedõ
részletes organizációs tervet készített. Az organizáció biztosítja
mind a MAHART, mind a rév menetrendszerinti forgalmát. A nagy
tömegû teherszállítás a parton folyamatosan épülõ szervizúton
történik a töltés Duna felõli oldalán, ezzel is csökkentve a kivite-
lezési munkák zavaró hatásait. A vízállástól függõen nagy tömegû
építõanyag-szállítások vízi úton történnek. A kivitelezés során fel-
vonulási-, anyagtárolási- és kirakodási területként a Teátrum-
parkoló burkolatlan része, a Dunakorzó-Bükkös-patak találkozá-
sánál lévõ parkoló, a Postás strand egy része, valamint a Bükkös-
patak Duna-torkolat melletti terület kerülhetnek igénybe vételre.

A gátépítést koordináló projektiroda a Szerb utca 4-be
költözött. Hamarosan elindul a beruházáshoz kapcsolódó
zöld szám, de addig is feltehetik kérdéseiket az info@szent-
endre1000ev.hu email címen. 
A www.szentendre1000ev.hu honlap heti-kétheti rendszeres-
séggel beszámol a várható munkálatokról, forgalomkorlá-
tozásokról, illetve az adott idõszakban végzett munkáról.

Nyitunk a Dunára 

A révházat már lebontották
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• Hogyan ha-
tározná meg a
Mûvészeti Ta-
nács feladatát?
A helyi civil ren-
delet rögzíti ezt
pontosan. A leg-
fontosabbak: a

kulturális-mûvészeti értékek
megóvása, fejlesztése, a város
arculatának megõrzése és szebbé
formálása, az óváros színvilágá-
nak befolyásolása elõzetes véle-
ményalkotással, a városképet
romboló feliratok, cégtáblák el-
szaporodásának megakadályo-
zása.
Véleményezzük a Tervtanács elé
kerülõ, belvárost érintõ terveket,
kifejezetten esztétikai szempont-
ból. Ezzel – reményeink szerint –
megkönnyítjük a munkájukat.
Állásfoglalásunk javaslatokat,
módosításra vonatkozó indítvá-
nyokat tartalmaz. Célunk, hogy
lakhatóbb és esztétikailag szebb
legyen a város, ami az itt élõk
közérzetét javítja. 

• Csak néhány hónapja alakult
meg a tanács, de úgy tudom,
már beszélhetünk eredmé-
nyekrõl.
Nagy munkán vagyunk túl: el-
készítettük a két évre szóló mun-
katervet, bár ezek közül némelyik
átível a következõ ciklusra, mert
megvalósításukhoz több idõre
van szükség. Nagyon sokat dol-
goztunk, eredetileg havonta egy-
szer üléseztünk volna, de ezt
kevésnek éreztük, ezért vállal-
tunk egy másodikat is. A tavasz
óta tartó munkánk elsõ, a vá-
roslakók számára is látható ered-
ménye az volt, hogy az ún. QR-
kódok (okostelefonokkal olvas-
ható információk – a szerk.), ame-
lyeket eredetileg a város 47 pon-

tján raktak volna ki állványokra
vagy oszlopokon lévõ táblákra,
javaslatunk alapján az utcanév-
táblákra kerültek.

• Többször is említette, hogy a
Mûvészeti Tanácsnak csak véle-
ménynyilvánítási joga van, te-
hát a javaslatait nem kötelezõ
elfogadni. Ilyen körülmények
között mit tudnak tenni a város
arculatának megõrzése érde-
kében?
A Velencei Charta ajánlata is az,
hogy a mûemlékeket, amennyire
csak lehet, az eredeti állapot
alapján kell helyreállítani, meg-
tartani, ami megtartható, és ami
elpusztult, azt csak hiteles doku-
mentumok alapján (fotó, terv)
lehet rekonstruálni. A charta
elveivel egyetértve következõ,
nagyon fontos vállalásunk, hogy
feltérképezzük a belváros házait,
és összegyûjtsünk egy dokumen-
tációt – fotókat, tervrajzokat – az
eredeti kapukról, ablakokról, rá-
csokról stb. Így ha egy épületet
felújítanak, akkor azt ennek a
figyelembe vételével kell megten-
ni. Ez az adatbázis a Városházán
lenne elérhetõ. Egy konkrét példa:
sikerült betekintenünk a felújítás
alatt álló Ferenczy Múzeum – a
Pajor-kúria – terveibe. A tagság
egyetértett abban, hogy a két
kapu közül azt, amelyik fából
készül, az eredeti alapján kellene
elkészíttetni, amennyiben talá-
lunk róla dokumentumot. Termé-
szetesen ez csupán kérés, illetve
javaslat a részünkrõl. 

• A rendelet szerint a Mûvészeti
Tanács feladata, hogy megaka-
dályozza a városképet romboló
feliratok, cégtáblák elszaporo-
dását. E területen milyen ter-
veik vannak?

Javasoltuk a városi reklámtáb-
lákról és a közterület-használat
rendjérõl szóló rendeletek módo-
sítását január elsejétõl. Ezt azért
tartjuk szükségesnek, mert a
Bogdányi utca jelenlegi állapota
szerintünk elviselhetetlen. Az
utóbbi idõben javult ugyan a
helyzet, de az utcának még min-
dig bazárjellege van. Az a baj,
hogy a rendeletet sokan kijátszot-
ták, megtaláltak kiskapukat, és
így nem érvényesült a rendelet-
alkotók szándéka. Azt szeretnénk
elérni, hogy az üzleteknek a pro-
filnak és a környezetnek is
megfelelõ, szép kirakata legyen.

• Hogyan tudják ezt elérni?
Rendszeresen elõfordul, hogy
üzlettulajdonos bemutatja a ter-
veket, amelyek grafikailag rossz
minõségben, idegen színvilággal
készültek. Az illetõ elfogadja a
véleményünket, hogy a terv nem
jó, de felteszi a kérdést, hogy
akkor milyen legyen. Nem fela-
datunk az ötletelés, ezért azt ter-
vezzük, hogy kiadunk egy füzetet
vagy honlapról letölthetõ kiad-
ványt, amely tartalmazza azok-
nak a szentendrei grafikusoknak,

ötvösöknek, kovácsoknak a
nevét, akik meg tudják úgy ter-
vezni a cégért, a feliratot, hogy az
méretében, formájában, szín-
világában szép és környezetéhez
illõ legyen. Összeállítunk egy
listát azokról a szentendrei ipa-
rosokról – lakatos, kovács, kõ-
faragó, asztalos – is, akik tudják
azt, hogy a kivitelezés során mire
kell figyelni, milyen követ, ajtó-
veretet, marókést stb. használ-
janak. A listán szereplõ nevekért
garanciát vállalnánk. Így mun-
kához jutnának a helyi mûvé-
szeknek, mesteremberek is.

• Munkatervüknek egy másik
fontos, valószínûleg több ciklus-
ra átívelõ terve az emléktáblák
felállításához kapcsolódik...
Igen, szeretnénk összeállítani a
városhoz kötõdõ hírességek lis-
táját ókortól napjainkig, hogy ter-
vet készíthessenek emlékhelyek,
táblák kiállítási lehetõségeirõl.
Csak egy-két példa: nem jelzi
emléktábla azt a helyet, ahol
Radnóti Miklóst munkaszolgála-
tra bevonulása elõtti utolsó sza-
bad napjait töltötte, vagy említ-
hetném dr. Starzsinszky Lászlót,
aki Szentendre polgármestereként
a Szentendrei Mûvésztelep meg-
alakulását lehetõvé tette. A nevek
összegyûjtésében számítunk min-
denki segítségére, várjuk a lakók
észrevételeit, ötleteit, hogy elin-
dítsuk a kutatásokat, vélemé-
nyezésre bocsáthassuk, és utána
rangsort állíthassunk fel fontos-
sági szempont alapján.

NÉMETH ERIKA

Megtartani, ami megtartható
Idén tavasszal kezdte meg munkáját két évre szóló megbízatással a Szentendrei Mûvészeti
Tanács. A tanács elnöke Lehoczky János iparmûvész, tagjai Páljános Ervin szobrászmûvész,
Harmath László és Bakos Lehel építészek, Pistyur Imre képzõmûvész, Négyessy Katalin
elõadómûvész, Mészáros János vállalkozó. A tanács tiszteletbeli tagja Török Katalin mûvészeti
író, szakmai titkára pedig Alföldiné Petényi Zsuzsanna fõépítész, aki állandó tag, de szavaza-
ti joggal nem rendelkezik. Munkájukat mindannyian ellenszolgáltatás nélkül végzik. A két-
éves ciklus feladatairól, terveirõl az elnököt, Lehoczky Jánost kérdeztük.

Pozitív példa az esztétikus portálra a Bogdányi utcából: a Regõs mûvész házaspár üzlete

Lehoczky János

Pályázati felhívás

A Mûvészeti Tanács felhívást tesz közzé Szentendre belváros házai múltjának feltérképezésére. Kérjük, akinek birtokában bármilyen fotó, képeslap, tervrajz 
van a belváros régi épületeirõl, eredeti kapukról, ablakokról, rácsokról, kerítésekrõl stb., dokumentálás és publikálás céljából a rendelkezésre bocsátó nevének 

megjelölésével juttassa el a fõépítészhez személyesen vagy fõépítész@ph.szentendre.hu e-mail címre.



Augusztus 20-án 17 órakor a Városháza
udvarán tartott városi ünnepség dr. Dietz
Ferenc köszöntõjével vette kezdetét.
Városunk polgármestere beszédében a
nyár közepén jött óriási erejû viharra, az
általa okozott károkra emlékezett. „Egy
hasonló nagy vihar, vagy bármely más ter-
mészeti, vagy gazdasági csapás, ha
károkat is okoz, de lehetõséget is teremt
arra, hogy összeszedjük gondolatainkat,
és hatalmas összefogás mentén tiszta lap-
pal kezdhessünk újra” – mondta. „Állam-
alapításunk óta 1012 év telt el, de Szent
István királyunk éppen olyan gondokkal
küzdött, mint mi most. Azért harcolt, hogy
otthont teremthessen nekünk Európában.
Nem tudott volna megalapítani egy erõs
államot, ha nem söpri el a régit: szüksége
volt a reformokra, új gondolatokra. Ma-
gyarország elindult ezen az úton, határo-
zott lépéseket tett a húsvéti alaptörvény
elfogadásával, melyet az új önkormányza-
ti és az új járások kialakításáról szóló

törvény követett. Szentendre pedig az
elsõk között ismerte fel, hogy ebben a gaz-
dasági viharban változnia kell. Éppen
ezért a hatékony mûködés és a gazdasági
nehézségek mérséklésére a teljes város-
vezetési struktúrát átalakítjuk” – tette
hozzá a polgármester.

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektorának
beszéde után katolikus, baptista és refor-
mátus lelkészek áldották meg az újke-
nyeret. Ünnepi mûsort a Szentendrei
Fúvós Kvartett adott, narrátor Juhász
Károly színmûvész volt. Az ünnepség
keretében adták át a városi kitüntetõ
díjakat. 2012-ben Szentendre város dísz-
polgára Asszonyi Tamás szobrászmûvész
lett. A Pro Urbe-díjakat Kocsis Imre fes-
tõmûvész, Pistyur Imre szobrászmûvész és
Vukovits Koszta, a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke vehette át. (A Pro
Urbe-díjasokkal készített interjúkat kö-
vetkezõ számunkban olvashatják.)
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A könyvtárosi munka legma-
gasabb rangú elismerésében,
Szinnyei József-díjban részesült
BICZÁK PÉTER, a Pest Megyei
Könyvtár tavaly decemberben
nyugdíjba vonult igazgatója.

A korszerû mûvelõdést és a
mûvészi ízlés fejlesztését szolgáló
szakemberek közül Wlassits Gyu-
la-díjban részesült AKNAY JÁ-
NOSNÉ közmûvelõdési szakem-
ber, a Szentendrei Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. munkatársa.

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott VÉRTESALJAI
LÁSZLÓ jezsuita szerzetes, aki
1983/84-ben volt Szentendrén
káplán.

Nem oktatói tevékenységet foly-
tató, de az oktatás érdekében
hosszabb idõn át kiemelkedõ
munkát végzõket jutalmazó Tre-
fort Ágoston-díjban részesült
SCHINKOVITS LAJOSNÉ, Szent-
endre Város Önkormányzat köz-
oktatási referense.

Szentendrei kitüntetettek
Nemzeti ünnepünk alkalmából az alábbi országos kitüntetéseket vehették át szentendrei vagy a városhoz kötõdõ személyek.

Hoi-An, az elsõ 
tengerentúli testvérváros 
A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény-
sorozat elsõ napján, augusztus 24-én délután
a Városháza is ünnepi díszbe borult. Szent-
endre tizenegyedik alkalommal létesített
testvérvárosi kapcsolatot, ezúttal a vietnámi
Hoi-Annal. 

Az aláírási ünnepségen díszvendégként részt vett
õexcellenciája Ngo Duy Ngo, Vietnám magyarországi
nagykövete, valamint õexcellenciája dr. Torda Eszter,
Magyarország vietnámi nagykövete. Mindketten
megerõsítették, hogy a most aláírt kapcsolat egy
gyümölcsözõ kulturális, turisztikai együttmûködés
kezdete, és a jövõben várhatóan közös programok
indulnak el. A résztvevõk megállapították, hogy Hoi-
Ant és Szentendrét óriási földrajzi távolság választja
el, de szellemiségük számos közös pontot, párhu-
zamosságot hordoz. Egyrészt a valódi nyitottság
alapján épültek, s lettek különbözõ nemzeteknek és a
mûvészeteknek egyfajta olvasztótégelyévé, másrészt
a víz szeretete és közelsége is összeköti õket: mind-
két város elválaszthatatlan folyóitól. 
A hangulatos vietnámi város a korábbi a német, fran-
cia, angol, finn, román, szerb és horvát testvér-
városok sorát erõsíti, mint az elsõ tengerentúli tele-
pülés. Hoi-Ant õsi városát 1999-ben az UNESCO a
világörökség részévé nyilvánította, így az ünnepség
résztvevõi közül többen abban bíznak, hogy a most
aláírt testvérvárosi szerzõdés elõsegíti a Szentendrére
áramló turizmus fejlõdését, és ráirányítja a figyelmet
városunk értékeire. 

Szent István király ünnepén 
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• Mi jutott eszedbe, amikor ki-
derült, hogy 2012-ben téged
választottak Szentendre díszpol-
gárává?
Amikor megtudtam, elõször meg-
lepõdtem, majd azon kezdtem el
gondolkodni, mit jelent polgárnak
lenni. Csak sztereotipiák jutottak
eszembe, olyanok, hogy a polgár
rendesen viselkedik, vagyis nem
köpköd az utcán, nem szemetel,
nem bömbölteti utcahosszat a
rádiót, nem szitkozódik az autó-
ban, s kézzel-villával eszik. De
hogy mit csinál egy díszpolgár? –
hát erre még nem sikerült rájön-
nöm.

• Díszpolgárnak lenni – szerin-
tem – azt jelenti, hogy a többi
polgárnál különbnek, példamu-
tatónak kell lenni. 
Lehet. Mindenesetre megtisztelõ
cím ez a díszpolgári. Nem tudom,
miért kaptam meg. Ez a díj
feltételez olyan tulajdonságokat,
amelyek – sajnos –  nekem nin-
csenek meg. A polgár például
bátor – én nem vagyok az. Utálom
a vitát, a konfliktusokat, a nekem
nem tetszõ dologban nem szíve-
sen mondom el a véleményemet.
Nem tudok emberekre haragudni,
csak ügyekre. Ez a díszpolgári
cím arra is jó, hogy feladjam a
gyávaságom, és jobban beleszól-
jak a közügyekbe. Eddig otthon
puffogtam, e cím pajzsa védel-
mében ezentúl megpróbálok bát-
rabb lenni. Talán így többet
használhatok a városnak. 

• Amelynek egyik legnagyobb
elismerésében részesültél.
Nagyon jólesett, hogy ezt a díjat
mint szentendrei polgár kaptam,
pedig betelepülõ vagyok – egy
„gyüttment”. Ugyan 43 éve élek
itt, és határozottan szentendrei-
nek tartom magam. '69-ben köl-
töztünk ide, s szinte azonnal be-
kerültünk a helyi mûvésztár-
saságba Csíkszentmihályi Robiék
révén. Összejártunk Deim Palival,
Farkas Ádámmal, Borsodyékkkal,
Gajzágó Jolikával. Ekkor találkoz-
tam Katona doktorral is, akit
igazi polgárnak tartok – elegáns,
empatikus, humánus ember volt.
A Fridli Ancsa vezette könyves-

boltban találkoztunk gyakran, ez
egy nem hivatalos, laza kulturális
szalon volt, amelynek rendszeres
látogatója volt Karinthy Ferenc is. 

• Manapság azonban ritkán látni
téged a városban…
Lényegesen kevesebbet járok le,
nevezhetem ezt idõskori nehéz-
kedésnek. Fárasztó számomra, ha
sokat kell menni. Régen nagyon
szerettem ott lenni. Valami nosz-
talgiafélét érzek az után a kor
után, amikor még a Fõ téri köny-
vesbolt elõtt állt meg a bogdányi
busz. Számomra az volt az igazi
Szentendre,

• Mitõl foszlott szét ez az idilli
világ?
A város kezdett kirakatvárossá
lenni, s egyre jobban eltolódott az
idegenforgalom irányába. Szeren-
csére látensen megvan még a kul-
turális mag.

• Szentendrén, választott váro-
sodban hol láthatók szobraid?
Az 1980-ban készült piactéri ivó-
kutat egy teherautó tönkretette.
Úgy tudom, hogy a megrongált fel-
sõ részt hamarosan helyreállítják, s
a kút újra mûködni fog. A másik
itteni szobrom a Vujicsics téren egy
magas oszlop tetején álló bárány,
amelyet egy pályázatra készítettem.
Nem nyertem akkor, s évekig egy
fiókban hevert a terv, mígnem
Eredics Kálmánék elkezdtek lobbiz-
ni egy tér létrehozásáért, ahol az én
szobrom díszítené a kutat. Nagyon
szép gesztusnak tartom, hogy ez a
tér a polgárok összefogásából szü-
letett. Kár, hogy mára ez a nagy-
szerû közösségi hely elhagyatottá,
kihalttá vált.

• És ezeken kívül van még
alkotásod Szentendrén?
Elfelejtettem említeni, hogy 2002-
ben az árvíz után volt egy geril-
laakcióm – ekkor a révház olda-
lára egy vízszintjelzõ táblát ké-
szítettem. Nem tudom, hogy a gát
építésekor mi lesz ennek a sorsa.

• A Vujicsics téri kútszobrod
kicsinyített mását kapja meg
minden évben a város mecénása.
Amikor ez a díj kitalálódott, le-
mondtam a város javára a szerzõi
jogaimról, a Szentendrei Bronzön-
töde is ingyen önti ki minden évben,
Pap Lajos pedig szintén térítés nélkül
készíti hozzá a posztamenst. 

• Igazi homo ludensként min-
dennek megtalálod a játékos
oldalát. Az elmúlt években több

olyan mûvészeti megmozdulás
volt itt Szentendrén, amelyben
részt vettél...
Amikor elkezdõdtek a Templom-
dombi játékok, kitaláltam, hogy
legyen helyi pénz, amivel itt lehet
fizetni – készítettem manit, fél-
pénzt, buznyákot. Nagy mulatság
volt ez, mindenki élvezte. Késõbb
a Szentendrei Nyári játékokra csi-
náltam érmeket. 1997-ban kezdõ-
dött egy nagyszerû közös játék az
Aranysárkány Étterem és az
Erdész Galéria kezdeményezésé-
ben, a Mûvészkonyha. Erre éte-
leket kellett kitalálni és ezeket
„szobrokba önteni”. Négyszer si-
került megrendezni.

• Beszéljünk a szentendrei kiál-
lításaidról.
Jó ideje nem csinálok kiállítást.
2002-ben volt az Erdész Galériá-
ban tárlatom, majd 2006-ban
Török Kati Szentendrei mûvész-
portrék sorozatában a Fõ téri kép-
tárban állítottam ki. Most azon-
ban új tárlatra készülök.

• Hetvenéves lettél augusztus
legvégén, ilyen kerek évfor-
dulón egy retrospektív kiállítá-
son összegzést illik nyújtani az
életmûrõl.
Én nem tudok ilyet, nem veszem
komolyan magamat. Nem értem,
hogy a kollégáim miért vannak
maguktól ilyenkor megilletõdve.
Valami mást szerettem volna csinál-
ni ebbõl az alkalomból. Szeptember
14-én nyílik az Erdész Galériában
Haszontalanságaim II. címmel egy
olyan ironikus kiállítás, amelyen
nem a tõlem elvárt szobrokat és
érméket állítom ki, hanem mindent,
ami nem mû. Fricskákat – amelyek
jókedvemben készültek, s amelyeket
megmutatni érdemes.

RAPPAI ZSUZSA

Egy díszpolgár vallomásai
Asszonyi Tamás a napokban hetvenéves lett. Az augusztus huszadiki városi ünnepségen pedig
Szentendre díszpolgárává avatták. 

ingatlant keres
vagy kínál?

egyedi választékával,

együttmûködõ országos partneri
hálózattal, 

az OTP Bank kedvezményes finan-
szírozási konstrukcióival, pénzügyi
megoldásokkal 

várjuk ügyfeleinket!

www.otpip.hu
06-70-393-4917

ÉRETTSÉGI UTÁNI 
INGYENES SZAKKÉPZÉS!

Még nem tudod, hogyan tovább? Nem sikerült a felvételid?
Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!

a Szakkay József Szakközépiskola újra indítja UTAZÁSÜGYINTÉZÕ 

ÉS IDEGENVEZETÕ képzését Szentendrén a 2012/2013. tanévben 

• tanulói jogviszony, diákigazolvány

• intenzív nyelvoktatás, „C” típusú állami nyelvvizsgára felkészítés

A képzés helye: Szentendrei Református Gimnázium

Jelentkezés: személyesen az alábbi címen: Szakkay J. Szakközépiskola Szentendrei

Tagozata, 2000 Szentendre, Áprily tér 5.

vagy a  www.szakkay.hu honlapról letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével és

elküldésével

Jelentkezési határidõ: 2012. szeptember 10.

Bõvebb információ: 06-20-575-2875 vagy 06-26-302-595, honlap: www.szakkay.hu 
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A Magyar Örökség-díjas Szent-
endrei Régi Mûvésztelep 86 esz-
tendeje öregbíti a város hírnevét.
Nemrégiben az egyik országos
napilapban barátságtalan hang-
vételû cikk értekezett arról, hogy
az új üzemeltetõ, a Magyar Alko-
tómûvészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. (MANK) kiûzte a mûtermek
jelenlegi bérlõit, és felújítás ürü-
gyén az ingatlan értékesítésére
készül. Nyár elején már világossá
vált, hogy szó sincs eladásról,
csupán a rossz állapotú ingat-
lanok renoválásáról és új bérleti
pályázatok kiírásáról. A Szent-
endrei Régi Mûvésztelep Kultu-
rális Egyesület (SZRMKE) vezetõ-
je, Szakács Imre a mûtermek
használói nevében feszült figye-
lemmel vegyes reménykedésrõl
számolt be. Vele és dr. Dietz
Ferenc polgármesterrel beszélget-
tünk a Régi Mûvésztelep mûter-
meinek megújításáról, az intéz-
mény közeli és távolabbi sorsáról.

• Sejtik már, hogy kinek állha-
tott érdekében a Régi Mûvész-

teleprõl szóló cikkek megjelen-
tetése az országos sajtóban?
SZI: Ezt a nagyon lényeges kér-
dést feltettem magamnak és a
kollégáimnak is, de biztos választ
sajnos nem tudtunk adni. Rend-
kívül fájó, hogy torz kép alakult
ki az olvasókban a mûvész-
teleprõl és annak helyzetérõl.
Mindhárom cikkben szó esik sok
félremagyarázott tényrõl, de sehol
sem találtam említést – remélem,
hogy csak a figyelmetlenségem
miatt – Szentedre Város Önkor-
mányzatának és a Szentendrei
Régi Mûvésztelep Kulturális Egye-
sületnek a tevékenységérõl. A
mûvésztelep megmentésében és
fenntartásában az elmúlt másfél
évtized során nem kerülhetõ meg
e két intézmény érdeme, beleértve
a képviselõ-testületet és magát a
polgármestert is. A cikkek ugyan-
csak hallgatnak azokról a prog-
ramokról, amelyek a kezdetihez
képest még ismertebbé tették és
rangjához méltó szintre emelték a
mûvésztelepet. Csak a nagyob-
bakat említve, ilyenek a „Ma-

gyarországi Mûvésztelepek Szent-
endre Vendégei” és az „Európai
Mûvésztelepek Szentendre Ven-
dégei” címû programok, a Magyar
Festészet Napja nyitóünnep-
ségeinek programjai, az I. Magyar
Mûvésztelepek Nagytalálkozója
és így tovább.
DF: Sajnos a mai politikában telje-
sen általános jelenség, hogy az
újságírók egy kormányzati intéz-
kedéssel kapcsolatban elsõ len-
dületbõl, félinformációkra támasz-
kodva írnak olyan szenzációhaj-
hász cikket, amely alkalmas az
érintettek és a közvélemény fel-
hergelésére. A Népszabadságban
megjelent írás durván leegysz-
erûsítve, általánosítva ítélkezik.
Sok egyéb mellett például azt is
állítja: a mûvésztelep helyén
japánkert lesz. Ez csak annyiban
igaz, hogy a mellette lévõ telken
japán- és magyar kertet szeretnénk
kialakítani, hogy a két szomszédos
látnivaló kölcsönösen erõsítse egy-
mást. Mindig azt éljük meg, hogy
fõleg a negatív hírek hírértékûek:
bezárásról, megszüntetésrõl írni
sokkal figyelemfelkeltõbb, mint
újjáépítésrõl, felújításról. Beszé-
des, hogy a város válaszul kiadott
egy sajtóközleményt a tényleges
történésekrõl, az örvendetes fel-
újítási tervekrõl, amelybõl azon-
ban egyetlen médium sem közölt
egy sort sem.

• A közleménybõl azonban meg-
tudható, hogy januárban, az áta-
lakítások befejeztével ötoldalú
együttmûködési nyilatkozatot
készül aláírni az Önkormányzat,
a Régi Mûvésztelep, a Ferenczy
Múzeum, a MANK és az Emberi
Erõforrás Minisztérium. Ezt
Szentendre kezdeményezi?
DF: 2008-ban együttmûködési
szándéknyilatkozatot írtam alá a
város nevében az akkori Magyar
Alkotómûvészeti Közalapít-
vánnyal, és intenzíven dolgozunk
a nemzetközi kapcsolatok erõ-
sítésén is. Együttmûködésünk
régi és erõs, hiszen kölcsönösen
támogatjuk egymást: a Régi Mû-
vésztelep mindig „Szentendrei
Régi Mûvésztelepként” jelenik
meg a nagyközönség elõtt. Ami-
kor elõször hallottam az átszer-
vezésrõl, személyes találkozót
kértem a MANK elnökétõl, Sárvári

Istvántól, aki a felújítási tervekrõl
tájékoztatott. Ezen a megbeszé-
lésen több konkrétum elhangzott:
elsõ körben jövõ évig körülbelül
6-7 mûtermet újítanak fel mint-
egy 50 millió forintból, irodákat
alakítanak ki az épületben, hogy
a MANK idehelyezhesse székhe-
lyét, és új pályázatokat írnak ki a
meglévõ mûteremlakások hasz-
nálatára. Kérésemre az elbírálás-
nál elõnyt jelent majd a pályázók
helyi kötõdése, a Szentendréért
végzett munkájuk.

• A jelenlegi bérlõk tehát jó
esélyekkel vághatnak neki az új,
3-5 évre szóló pályázatnak. De
mi a helyzet a város szerepvál-
lalásával? Jut erre anyagi forrás
a jövõben is? 
DF: Értékmegõrzés, összefogás és
megújulóképesség – ezek a döntõ
szempontok a jövõnket tekintve.
Ahhoz, hogy meg tudjunk újulni,
az értékeinket ki kell vinnünk a
nemzetközi színtérre. Nagybá-
nyával és más határon túli tele-
pülésekkel már régóta jó kapcso-
latokat ápolunk. A Szentendrei
Régi Mûvésztelep jó ideje tagja az
EuroArt-nak, az európai mû-
vésztelepeket tömörítõ nemzet-
közi szervezetnek, sõt ennek alel-
nöke jelenleg Szakács Imre, a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
vezetõje. Emellett – egy har-
madik, földrajzi értelemben még
szélesebb körben – nyitunk Euró-
pán kívülre is. Ezt szolgálja a
vietnami Hoi-An-nal kötött test-
vérvárosi szerzõdés, illetve az új
indiai kapcsolatok. E kontaktusok
fenntartása természetesen na-
gyon erõforrás-igényes. Éppen
ezért azt javasoltam, hogy ha pl.
távol-keleti térségek felé nyitunk,
akkor több európai települést
összefogva tegyük ezt, hiszen így,
„csomagban” az összeurópai érté-
keket és Európa sokszínûségét
egyszerre tudjuk közvetíteni más
kultúrák számára, a költségeket
pedig együtt viselhetjük.

• Képzõmûvészeti szempontból
mennyire támogatható ez az
elképzelés?
SZI: Teljes mértékben, hiszen a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
Kulturális Egyesület tagsága
ugyanígy gondolkodik. Az Európai
Mûvésztelepek Szövetségén ke-
resztül a jövõ év elején rendkívül
komoly program elindítását ter-
vezzük: India legnagyobb képzõ-
mûvészeti art-show-jára európai

Mûvek, termek, tervek
NINCS VESZÉLYBEN A RÉGI MÛVÉSZTELEP, MÉG AZ IDÉN MEGÚJUL A MÛTERMEK FELE
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mûvésztelepeket utaztatunk ki
csoportosan. A Szentendrei Régi
Mûvésztelep kezdeményezéseként
indult el a Rabindranath Tagore
indiai költõ születésének 150.
évfordulója alkalmával rendezett
nagy kiállítás, amelynek indiai
folytatása várható jövõre.

• Az érdemek és sikerek után
kis idõre térjünk vissza a földre:
hogyan váltható pénzbeli támo-
gatásra a jó minõségû kapcsolati
tõke?
SZI: A múlt nem adott túl sok
lehetõséget, hiszen a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egye-
sülete az elmúlt évtizedben
egyetlen fillért sem kapott, és
nem is képviselte hatékonyan a
tagok érdekeit, következésképpen
a mûvésztelep sem kaphatott
tõlük érdemi segítséget. Az
SZRMKE minden pénzt saját
erõbõl szedett össze, illetve nagy-
ban alapozott a város segítségére.

A Szentendrei Régi Mûvésztelep
EuroArt-tagságának tagdíját a
város fizeti. Ennek köszönhetõen
a berlini világkiállításon, a világ
legnagyobb turisztikai kiállításán
önálló standunk van, ahol pil-
lanatok alatt elkapkodják a
katalógusokat, szóróanyagokat.
Brüsszelben, az 1000 éves
Szentendre bemutatkozásánál a
belga fél állta a számla oroszlán-
részét, s amikor Európa 28
mûvésztelepét Brüsszel nemrég
csodálatos katalógusban mutatta
be, a belgák katalógusbiztosítás-
sal hozták-vitték a mûvésztelep
anyagát, nekünk csak be kellett
csomagolnunk az alkotásokat. Az
elmúlt évek példái tehát soro-
zatosan bizonyítják, hogy a jó
kapcsolati tõkénk sokat segít a
programok megvalósításában, a
kiállítás-szervezésben is.

• Mit tud tenni a város azért,
hogy még több támogatást

szerezzen a helyi képzõmû-
vészet számára?
DF: Bármilyen érdemi fejlesztés
csak pályázati pénzekbõl valósul-
hat meg. A 2014-20 közötti
idõszakra Brüsszel a testvérvárosi
kapcsolatok támogatását vál-
tozatlanul fontosnak tartja, ami
reménykedésre adhat okot, hiszen
így a külkapcsolatok ápolására
több pályázati forrás juthat. Azon-
ban nemcsak egyenesen Brüsszel-
hez tervezünk pályázni, hanem
idehaza is javaslatokat teszünk az
illetékes tárcáknál, hogy szá-
munkra megfelelõ pályázati kiírá-
sok szülessenek. Amennyire a le-
hetõségeink engedik, párhuza-
mosan halad a képzõmûvészet
támogatása – kiállítások, progra-
mok szervezése, fiatal tehetségek
felkarolása – és az állagmegóvás,
a mûemlékvédelem érvényesítése.
Ez utóbbi célt szolgálta a belvá-
ros-rehabilitáció, a Mûvészet-
Malom bõvítése, a Régi Mûvész-
telep galériájának megújítása. A
MANK kinyilvánította szándékát,
hogy anyagi lehetõségeik függvé-
nyében nemcsak a régi, de az új
mûvésztelep területén is történ-
jenek majd felújítások.

• Mennyire helytállóak azok a
megállapítások, amelyek a mû-
termek mostani rossz állapo-
táról szólnak?
SZI: Sajnos helytállóak. Igaz,
hogy sok mûteremhez hosszú
évek óta nem nyúltak hozzá, és a
mûvészek némelyike valóban
nem gondozta megfelelõen az
ingatlant. Ugyanakkor többen
vagyunk, akik folyamatosan
igyekeztünk szinten tartani a bér-
lemény állapotát, és évente több
tízezer forintot költöttünk az
ingatlanra. Az egyesület mûvész
tagjait az bántotta nagyon, hogy
a szóban forgó cikk írója egy

kalap alá vett minden használót,
holott nagyon különbözõ hely-
zetek álltak elõ. Amikor az omi-
nózus bejárás történt, az én jó
állapotú mûtermembe, ahol tör-
ténetesen három vendégmûvész
is dolgozott, „véletlenül” senki
nem jött be. Volt olyan közülünk,
aki sokat költött állagmegõrzésre,
cserébe azért, hogy lelakhassa a
befektetett pénzösszeget, ezt
azonban a MAK és a MAOE nem
hagyta. Volt, aki kiköltözött a
mûtermébõl, ami tíz éve üresen
áll, mert a tulajdonos és az érdek-
védelmi szervezet nem intéz-
kedett másik lakó beköltözésérõl.
Mindenesetre olyan helyként
bemutatni a mûvésztelepet, mint
ahol a fák belülrõl nõnek ki az
ablakon és vadszõlõ uralkodik
mindenhol, erõs és bántó túlzás.

• Ezzel együtt nem érzik kizsák-
mányolásnak és elûzésnek azt,
hogy egy idõre el kell hagyniuk
a mûtermeket?
SZI: Számomra megnyugtató volt
a MANK-elnök Sárvári Istvánnal
folytatott beszélgetés, mert arról
gyõzött meg, hogy végre valódi
tulajdonosa lesz a mûvésztelep-
nek, aki azon fáradozik majd,
hogy tovább növelje az intézmény
nemzetközi jó hírét, és jó körül-
mények között biztosítsa a
munka nyugodt folytatását. Nem
szeretnénk, hogy a mûvésztelep
megszûnjön mûvésztelepnek len-
ni. Folytatni kívánjuk a 86 éve
tartó hagyományt, és alig várjuk,
hogy megkezdõdjenek a felújítá-
sok. Az EuroArt ráadásul meg-
tette az UNESCO-nál az elsõ
lépést, hogy az európai mûvész-
telepek a világörökség részét
képezzék, így a Szentendrei Régi
Mûvésztelep is még magasabb
rangot kaphat.

BOKOR

AA  VVáárroosskkaappuubbaann  ééss  aa  CCssiillllaaggvváárrbbaann,,  tteell::  0066--2200//99443399--552266

PAPÍR  ÍRÓSZER  ÉS  NYOMTATVÁNYBOLT
A Ferences gimi mellett • Fulco deák u. 16. • Beiskolázási utalvány elfogadóhely • 06 26 303 840

Tánctanfolyam
IFJÚSÁGI ÉS FELNÕTT KORCSOPORTOKBAN 

KEZDÕ SZINTTÕL A VERSENYTÁNCIG

Helyszín: Petzelt J. Szakképzõ Iskola (Szentendre, Római sánc köz 1.)

Ifjúsági: szerda és péntek 17-18 óráig (4.800 Ft/hó)

Felnõtt: szerda 20-21 óráig (3.200 Ft/hó)

Információ: www.dancenet.hu 06-70-315-7431
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Augusztus 3-án kicsiny csapat
indult el Szentendrérõl, Buda-
pestrõl és Bajáról a keleti végek
felé. Miskolczi Endre és a Prestige
Travel szervezésében a vezetõvel
és a gépkocsivezetõvel együtt
tizenöten – köztük Jolanda Wil-
lemse, a Keresztszülõk a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület al-
elnöke – rendhagyó Erdély-túrán
vettünk részt: az ilyen kirándulá-
sok többségével ellentétben nem
álltunk meg a Keleti-Kárpátok
hegyláncainál, végcélunk a Gyi-
mesi-hágón átkelve néhány mold-
vai csángó-magyar falu megláto-
gatása volt. Útitársaink között
ugyanis „keresztszülõk” is voltak,
olyan magánszemélyek, akik
évente meghatározott összeggel
támogatják egy csángó-magyar
gyerek magyar nyelvtanulását. A
korábbi néhány, magánszervezés-
ben induló csoport látogatása
után ez volt az elsõ alkalom, hogy
utazási iroda kifejezetten e célból
meghirdetett útján a kereszt-
szülõk személyesen is megismer-
hették pártfogoltjaikat, s egyúttal
betekintést nyerhettek a gyerekek
– immár 12 éve magyar kormány-
zati szinten is jelentõs össze-
gekkel támogatott – magyar
nyelvi oktatásába. 
Persze a mintegy 2000 km-es út
során nem hagyhattuk ki az erdé-
lyi magyar városok és falvak
legszebb látnivalóit sem. Meg-
látogattuk a nagyváradi Szent
László templomot, a kolozsvári
Szent Mihály és Farkas utcai
templomot, a megújult Mátyás
szobrot és Házsongárdot, a
marosvásárhelyi Kultúrpalotát
(ahol a II. emeleti kisterem a
Bethlen Gábort és tudósait
megidézõ üvegablakkal sajnos
ismét zárva volt). Tiszteletünket
tettük Tamási Áron sírjánál
Farkaslakán, cserepet válogat-
tunk Korondon, sétáltunk Szé-
kelyudvarhely Fõ terén, az
Emlékezés Parkjában. 
Az ezeréves határ átlépésére
lélekben a moldvai magyarok
által évszázadok óta gyakorolt
pünkösdi zarándoklat színhelyén,
a csíksomlyói kegytemplomban, a

Siculicidium csikmadéfalvi em-
lékoszlopánál, majd a hajdani
határon a Budakeszi Kultúra
Alapítvány és a Gyimesbükki
Önkormányzat összefogásával,
Deáky András nyugalmazott gyi-
mesbükki iskolaigazgató irányí-

tásával 2008-ban felújított vasúti
állomáson, a Monarchia legke-
letibb õrházában készültünk fel. 
Moldvai bázisunk Pusztinán volt.
Ebben a 2000 lakosú faluban
elõször Nyisztor Tinka néprajzku-
tató gyönyörû, múzeumjellegû
lakóházát látogattuk meg, ahol
az egyik útitárs-házaspárt kitörõ
örömmel üdvözölte az a család,
kiknek idõsebb fia – a támogatás-
nak köszönhetõen – ma már
középfokú tanulmányait folytatja.
Ezután a 2006-ban átadott Pusz-
tinai Közösségi Magyar Házban
Nyisztor Ilona, a csángó nép-
mûvészeti hagyományok „vissza-
tanításában” is múlhatatlan érde-
meket szerzett, Magyar Örökség-
díjas népdalénekes fogadott ben-
nünket.
A következõ két éjszakát a Ma-
gyar Házban és néhányan – a las-
san-lassan itt is beinduló falusi
turizmus jeleként – magánházban
töltöttük, innen indulva el azokba
a falvakba, melyeknek nevét so-
kan Kallós Zoltán népzenegyûjté-
seibõl és a 70-es évek táncház-

mozgalmában ismertük meg. Elsõ
utunk a gyûjtésekbõl kevésbé
ismert településre, Diószénbe
vezetett, ahol Jolanda már több
éves kapcsolatot ápol egy család-
dal, immár a második lányuk
keresztanyjaként. Diószénbe leve-
let is vittünk egy kislánynak, mert
keresztanyja nem tudott velünk
utazni. Két keresztgyerekkel – az
egyiket bajai útitársunk, a
másikat Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete támo-
gatja – most vettük fel elõször a
személyes kapcsolatot. Az SzNK
Egyesület keresztlányának csa-

ládjánál eredetileg csak néhá-
nyan, pár perces látogatást ter-
veztünk, hiszen – sem telefonszá-
munk, sem postacímünk nem
lévén – nem jelentkezhettünk be
elõre, de végül is közel két órán át
velük voltunk. Az egész csoportot
beinvitálták, szinte letarolták a
kertet, hogy mézédes eperrel
kínálhassanak, s alig akartak
bennünket elengedni!
Késõbb ellátogattunk a Szeret –
Klézse Alapítványhoz, ahol Duma
István András csángó író vezeti a
Magyar Házat, majd Somoska
hétvégi iskolájában Benke Pau-
lina pedagógus fogadott, akinek
kertjében éppen a jászberényi
csángó fesztiválra készülõdtek
gyerekek gyöngyszövéses aján-
dékok készítésével. Este Pusz-
tinán Nyisztor Ilona és tanítvá-
nyai, idõsebb asszonyok közre-
mûködésével moldvai énekekbõl
és mesékbõl összeállított csodá-
latos mûsort mutattak be nekünk.
Másnap délelõtt – már hazafelé
indulva – megálltunk a lészpedi
(román) iskolában, ahol mind a

250 tanuló heti háromórás ma-
gyar nyelvi oktatásban részesül.
Tantermüket bármelyik magyar-
országi iskola is megirigyelhetné,
korszerû számítógépek (Gödöllõ
Önkormányzata ajándéka), ren-
geteg könyv és játék mellett a
falakat gyönyörûséges, régi öl-
tözékek, szõttesek díszítik. Itt is
kis mûsorral, valamint egy akko-
ra kaláccsal vártak, hogy két
gyerek is alig bírta megtartani. 
A Moldvában töltött két nap
megerõsített bennünket abban,
hogy nekünk, „anyaországi” ma-
gyaroknak – a hazai egyre rosz-
szabb gazdasági helyzet ellenére
– lehetõségeink szerint támogat-
nunk kell a csángó gyerekek ma-
gyar tanulását, hiszen már az
utolsó órákban vagyunk. Több
száz éves elszigeteltség, az 1950-
es, 60-as években felerõsödõ,
erõszakos asszimilációs törek-
vések, s a ma is gyakori megfé-
lemlítés ellenére az idõs csángók
õrzik, a fiatalok közül pedig egyre
többen újra megélik magyar-
ságukat. A nyelv tanulása, az õsi
hagyományokhoz való vissza-
találás esélyt adhat arra, hogy a
szatelit TV, az Internet és a külföl-
di vendégmunkás lét eredmé-
nyeként Moldvában is egyre
inkább táguló világban a (majd-
nem) elfeledett és a rájuk kény-
szerített kultúra között félúton ne
váljanak arc- és identitás nélküli
emberekké.
Erdélybe visszatérve csoportunk
ismét turisztikai élményekben
merülhetett el: a Békás-szoros és
a Gyilkos-tó, a gyergyószentmik-
lósi wellness-szálló, Marosvécsen
a Helikon-asztal, Kemény János
és Wass Albert síremléke meglá-
togatása után a bánffyhunyadi
református templomban Felvinci
mester és Umling Lõrinc csodá-
latos festett mennyezetkazettái
alatt köszöntünk el Székelyföld
látnivalóitól.
Volt a csoportban olyan utas, aki
életében elõször járt Erdélyben,
mások pedig még sosem voltak
Gyimesben, Moldvában. Ezért
kíváncsisággal és nagy várako-
zással indultunk el, s – úgy érzem
– röpke egy hét elteltével mind-
nyájan a csángó-magyar gyerekek
magyar nyelvi oktatásának misz-
sziójába vetett hitünkben meg-
erõsödve tértünk haza.

KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak

Egyesülete

Moldvában jártunk...
„Moldovának tájairól érkezem
néhány versvel, hul mind kurtul életem,
hul még magyar szó még hallszik faluba …”
(Lakatos Demeter: Kedves üsmeretlen testvér)

A Siculicidium csíkmadéfalvi emlékoszlopánál

Lészpedi kislány
viseletben
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Egy ecsetvonással a zeneiskoláért! Bihon Gyõzõ
irányításával készült az a festmény, amelyet száz fesztivál-
látogató festett közösen a zeneiskola megsegítésére. A
képet szeptemberben 29-én aukció keretében értékesítik a
Pest Megyei Könyvárban.

VII. Szentendre éjjel-nappal nyitva

Bohócok szórakoztatták az utca népét

A Rotary Club által szervezett II. Gumikacsa verseny több
száz nézõt vonzott

Dzsesszzenészek a Dumtsa korzón Indiai táncosnõk a Malom udvarán

Újdonság volt az élõ szobor Pistyur Gabriella szobrok és selyemképek társaságában Elvarázsolt világgá változott a Fõ tér

A Söndörgõ Együttes fergeteges, hangulatos koncertje az
esõ miatt a Malom Café-ban folytatódott, de ez nem zavar-
ta a közönséget

A Szentendrei Kulturális Kft. által hetedik alka-
lommal megrendezett Szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivál a visszajelzések szerint minden
idõk legsikeresebb nyárzáró rendezvénye volt.
Óriási öröm és nagy büszkeség lehet ez minden
szentendrei számára! Most valóban megmoz-
dult az egész város. Nem volt a három nap
alatt olyan hely a belváros utcáin, terein, ahol
ne történt volna valami kisebb-nagyobb
esemény, ami méltán tartott számot hatalmas
érdeklõdésre a helyiek és az idelátogatók
körében egyaránt. 
Köszönet illet minden szervezetet, magánem-
bert, közösséget, céget és persze az önkor-
mányzat munkatársait, hogy megajándé-
kozhattuk egymást és vendégeinket ezzel a
csodálatos élménnyel! Még sokáig lesz szó
baráti beszélgetésekben ennek a három nap-
nak egy-egy mozzanatáról, fellépõjérõl. A leg-
fontosabb azonban az, hogy megõrizzük
magunkban azt az érzést, amit a közösség, az
együvé tartozás, a közös akarat táplál! Mert ez
ad erõt. A közösség ereje pedig újabb és újabb
célok elérését teszi lehetõvé. 
Ezért azt gondolom, ez az „Éjjel-nappal” nem
csupán az egyik szokásos nyárzáró rendezvény
volt, hanem valami újnak, valami nagyszerû-
nek a kezdete! És ha együtt gondoljuk ezt,
akkor az úgy is lesz.

JUHÁSZ KÁROLY
mûvészeti vezetõ
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Archívum – Deim Pál 80
Deim Pál Kossuth-díjas festõmûvész idén ünnepli nyolcvanadik
születésnapját. Ez alkalomból az általa megálmodott MûvészetMalom
rendez rendhagyó életmû-kiállítást. A kiállítás kurátora a mûvész
unokája, Deim Réka mûvészettörténész, aki a korábbi életmû-bemu-
tatóktól eltérõen, szubjektív nézõpontból tekinti át az életmûvet, és a
retrospektív tárlat kötött mûfaját kurátori koncepcióval ötvözi. A
kiválogatott mûvek nagyrészt Deim Pál személyes gyûjteményébõl
származnak, így bemutatásra kerül számos olyan festmény, vázlat és
dokumentum is, amelyet eddig nem láthatott a közönség.

A kiállítás koncepciója az „archívum” fogalma köré épül, amely
egyrészt arra utal, hogy a mûvész és a kurátor Deim Pál személyes
archívumát vette a válogatás kiindulási pontjául, így a jól ismert fest-
ményeken és plasztikákon kívül helyet kapnak eddig be nem mutatott
munkák, soha meg nem valósult mûvek vázlatai, és egyéb – nem
feltétlenül festészeti – tevékenységek dokumentációja. A koncepció,
másrészt a Foucault-i értelemben vett „archívum” fogalmán keresztül
tekint az életmûre, így nem lezárt raktárként, hanem az emlékek és
emlékezet állandóan változó és mindig újonnan értelmezhetõ tárháza-
ként értelmezi, amely újra és újra releváns lehet a jelen szemlélõje
számára. Ezáltal árnyaltabb kép alakulhat ki Deim Pál munkásságáról
és azokról a problémákról, amelyek mûvészként és emberként
foglalkoztatják. Természetesen teljes képet alkotni lehetetlen, ezért a
kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a megkerülhetetlen mûvek bemu-
tatása mellett felvillantsa az életmû néhány, eddig háttérbe szorult
részletét úgy, hogy ezáltal reflektáljon a teljes életmû/archívum hoz-
záférhetetlenségére is.
A kiállítás és a hozzá kapcsolódó katalógus kitér a kezdeti évek betil-
tott és engedélyezett kiállításaira, a megvalósult és ötletszinten maradt
köztéri megrendelésekre, illetve a közterek funkciójának változására is.
Ezen kívül kiemelten kezeli Deim helyi jelentõségû, Szentendre
városához és mûvészeti intézményrendszeréhez kötõdõ tevékenységét
is, mint például a Szentendrei Grafikai Mûhely, az Art’éria Galéria és a
MûvészetMalom alapításában játszott szerepét.
A kiállítás szeptember 8-án, szombaton 17 órakor nyílik. Köszöntõt
mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, üd-
vözlõ beszédet mond dr. Dietz Ferenc polgármester, a kiállítást meg-
nyitja Kolozsváry Marianna mûvészettörténész. Zongorán közremû-
ködik Deim Sára. Szeptember 9-én, vasárnap 16 órakor tárlatvezetést
tartanak.
A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 9-tõl október 7-ig, hétfõ
kivételével minden nap 10-18 óráig. A kiállítás kurátora: Deim Réka
mûvészettörténész, társkurátora: Herpai András mûvészettörténész.
MûvészetMalom – Modern és Kortárs Mûvészeti Központ, Szentendre,
Bogdányi utca 32. www.pmmi.hu, facebook.com/muveszetmalom.

Rómaiak a Dunakanyarban
RÉGÉSZETI VÁNDORKIÁLLÍTÁS A SZENTENDREI KÉPTÁRBAN

Róma katonái a mai Dunántúl területét az i. sz. 1.
század közepén hódították meg és alakították
Pannonia néven provinciává. Az új tartományban
hamar kiépítették a birodalom közigazgatási
rendszerét, kialakult a pénzforgalom, az egységes
latin nyelvhasználat, elterjedtek a mediterrán
térségben honos vallási irányzatok, a császárkul-
tusz, kõbõl épült városok, katonai létesítmények,
hidak, utak épültek, mely utóbbiak bekapcsolták
az új területeket a birodalom „vérkeringésébe”. A
birodalom határa a Duna (Danuvius) lett, a folyó
mentén ezért katonai táborok és erõdítések,
õrtornyok láncolatával védvonalat hoztak létre,
ez az ún. limes, pontosabban ripa (vagyis folyó
menti határszakasz.) A Dunakanyar ebben a
struktúrában különösen hangsúlyos szerepet
kapott; mintegy féltucatnyi katonai tábor, erõd és
számos õrtorony ismert innen. A katonai létesítmények közelében
nagyobb városias települések – Szentendre (Ulcisia Castra), Esztergom
(Solva) –, azoktól távolabb falusias települések (a mai Visegrád,
Dunabogdány területén), villagazdaságok jöttek létre. Pannonia
provincia az 5. század közepéig állt fenn, ekkor a kettéosztott Római
Birodalom kénytelen volt átadni a betelepült hunoknak.
A kiállítás a közel 400 év pannoniai és Dunakanyar-menti életébe
enged bepillantást a térségben elõkerült régészeti leletek alapján.
Ezeket vizsgálva megmutatkozik az akkor élõk mindennapjainak
tevékenysége, hit és hiedelemvilága, ékszereken, viseleti elemeken
keresztül saját magáról alkotott képe és megelevenedik épített
környezete is. Megismerhetjük, melyek azok az értékes régészeti
lelõhelyek, amelyekben épp élünk, és fontos régészeti leletek sokaságát
adták. Rekonstrukciók, részletes leírások, rajzok, fotók segítik az akko-
ri világ elképzelését és megértését, és a szervezõk reményei szerint
felkeltik a térség lakóinak lakhelyük múltja iránti érdeklõdését. 
A „Rómaiak a Dunakanyarban” címû vándorkiállítás megtekinthetõ a
Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.) szeptember 5-tõl november 18-ig,
szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között. 

Dumtsa Korzó õsszel is!
A sok pozitív visszajelzés és érdeklõdés arra ösztönözte a szervezõket,
hogy folytassák az eredetileg nyár végéig tervezett rendezvénysoroza-
tot, és amíg az idõ engedi (a tervek szerint legalább szeptember 30-ig),
ez az élettel, és vidámsággal teli, hangulatos utcai fesztivál, a Dumtsa
Korzó minden pénteken és szombaton várja a látogatókat Szentendre
belvárosában.
Szombaton különleges zenei csemegében lesz része a látogatóknak: a
bluegrass zenei irányzat legkiválóbb magyarországi képviselõi közül
három zenekar is fellép a Korzón.
Élvezze a szentendrei esték hangulatát a Dumtsa Korzón!
Részletek és a program a Facebookon a Dumtsa Korzó oldalon talál-
ható.
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Deim Pál: Kocka
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MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse 

honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

Bori néni csókja 
A felolvasószínház üdítõ változatosságot jelentett a
Teátrum mûsorai között. Igencsak takarékos forma:
csütörtökönként, szabadtéren, a hûvösödõ légben,
egy-két széken, kanapén, néhány remek színész
színdarabokat olvas fel a nagyérdemûnek. Lõkös
Ildikó dramaturg válogatta az elõadásokat, mondott
bevezetõt és vezette a közönségtalálkozók beszél-
getéseit is. 
Hagyomány és kényszer: a régi, polgári szalonok
felolvasó estjeinek fakuló emléke és a mai
nyomorúságos pénztelenség egyaránt alakította ezt
a színházi formát. Kockázatos vállalkozás kortárs
mûveket színpadra állítani, az összhatás – díszlet,
jelmez, szcenika – költségei nem biztos, hogy arány-
ba hozhatók az érdeklõdéssel. Ezért érdemes így
elõzetesen, kis költségvetéssel tesztelni a darabokat.
Ettõl praktikus, attól pedig élmény, hogy a szöveg, a
dikció, a nyelvi szépség és humor kerül a középpont-
ba. Remekül lehetett szórakozni a pergõ párbe-
szédeken, a bakikon, a rögtönzéseken, és a hétrõl
hétre növekvõ számú nézõsereg pompás keresztmet-
szetet kapott a mai magyar drámairodalomból. 
Darvasi László darabját még komor színek uralták.
A másodikként elõadott Bányavakság egy alig
harmincéves drámaíró, Székely Csaba trilógiájának
a középsõ része. Iringó és Ince, a reménytelenül

egymásra utalt testvérpár keserû komédiája meg-
döbbentõ nyíltsággal szól a székelység körében is
tapasztalható kiábrándultságról, a korrupt helyi
vezetõkrõl, az alkoholizmusról, a kivándorlásról. Az
erõteljes-ízes nyelv, a fordulatos helyzetek külö-
nösen a férfiszerepeket tették átütõvé. A Kaszás
Gergõ és Széles László alakította figurák kivívták
szeretetünket, együttérzésünket, majd alulmaradtak
az egyetlen töretlenül szimpatikus szereplõvel, a
román rendõrrel szemben. Tóth József remekel a
szerepben. Figyelemre méltó a darab lényeglátása és
bátorsága.
Karafiáth Orsolya horror-vígmusicalje is látlelet, és
színhelye „Budai villánk egy kis makett. A valóság
modellje.” – közli a darab expozíciója. Mindazt, ami
a nagyvárosi világban kínzó: egyedüllét, életvezetési
nehézségek, alkoholizmus és túlsúly, mind-mind
rajtunk kívül álló dolog okozza. A bajok eredete a
Macskadémon, egy szerencsétlen, esendõ, boldogta-
lan tibeti szellem, akit mihelyt Bori néni (megszemé-
lyesítõje, Kolti Helga önfeledt komédiázásában) hat-
vanéves bájainak teljében megcsókol, rögtön abba-
hagyja a gonoszkodást, megjavul, és minden baj és
bánat eltûnik. A kicsit lapos történetet a zenei effek-
tusok és énekesi teljesítmények teszik igazán
élvezetessé. A szereplõk kirobbanó jókedvvel,
Hegedûs D. Géza vezényletével búgtak, trilláztak,
óbégattak, feledtették velünk mindazt, legalább egy
estére, ami kínos és megoldhatatlan.  ÕZI

Garaczi László: Békeharc és karaoke Karafiáth Orsolya – Bella Máté: A macskadémon

Molière – Dunajcsik Mátyás: T@rtuffe.hu Felolvasó est után... Beszélgetés az alkotókkal.

Zaszlavik Jenõ 
kiállítása

Zaszlavik Jenõ
grafikus
mûvész
„Szilánkok”
címû 
kiállítása
szeptember
11-én, kedden

18 órakor nyílik a Városháza
Polgármesteri Galériáján. A
kiállítást megnyitja dr. Dietz
Ferenc polgármester. Az
alkotásokat méltatja Tóth
Antal mûvészettörténész.
A kiállítás megtekinthetõ
szeptember 31-ig.

Aknay János 
kiállítása

„Úton” cím-
mel nyílik
szeptember
15-én, 
szombaton
17 órakor 
Aknay János

Kossuth-díjas festõmûvész, a
Magyar Mûvészeti Akadémia
tagjának kiállítása a Magdolna
toronyban (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 3.) az Ars Sacra
Fesztivál keretében. Köszöntõt
mond Dragonits Márta, az Ars
Sacra Alapítvány elnöke, meg-
nyitja Novotny Tihamér
mûvészeti író. Közremûködik
Szikora Réka (ének), Szikora
Borbála (fuvola). 
A kiállítás megtekinthetõ
szeptember 23-ig, naponta 10-
tõl 18 óráig.

Szentendre Szalon

Folytatódik a Szentendre
Szalon programsorozata.
Szeptember 20-án,
csütörtökön 18 órakor Jármy
Elemér Indiában jártam címû
elõadását hallgathatják meg az
érdeklõdõk a Pest Megyei
Könyvtár Szántó Piroska-ter-
mében. Az est háziasszonya
továbbra is szalonteával,
aprósüteménnyel várja a
vendégeket.
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Festmények, 
szobrok, gobelinok,
installációk
Szeptember 6-tól október 4-ig
tekinthetõ meg a Vízivárosi
Galériában (1027 Budapest,
Kapás u. 55.) a „Fény hoz-
zon…” címû kiállítás az Ars
Sacra Fesztivál keretében.
Kiállító mûvészek: Aknay
János, Ganzaugh Miklós,
Hager Ritta, Kelecsényi Csilla,
Kelemen Kata, Kovács-Gombos
Gábor, Lovas Ilona, Lugossy
Mária, Mátrai Erik, Szöllõssy
Enikõ. Megtekinthetõ keddtõl
péntekig 13-tól 18 óráig,
szombaton 10-tõl 14 óráig.

Kisoroszi szüreti
mulatság
Szeptember 15-én, szombaton
10 órától szüreti mulatságra
várják az érdeklõdõket
Kisorosziban. 10 órától ringató
(ölbeli játékok a
legkisebbeknek), 11-kor
Görömbõ Kompánia (mese,
szüreti játékok, ügyességi
vetélkedõ), 12-tõl szüreti ebéd
a Rácz Fogadóban, 14-kor az
esztendõ Kisoroszi Szilvás
Süteménye (verseny és vásár),
15-kor lovas bemutatók, 16-
kor szüreti lovas felvonulás,
17-kor gyermeklovagoltatás,
18-kor aprók tánca, mulatság.
Egész napos programok: népi
játszóház, szõlõtaposás,
mustkészítés, régi szófejtõ,
állatsimogató, ruhaszüret,
szõlõfajta-bemutató, helyiter-
mék-vásár.
Információ: Rokob Orsolya, 
06-70-598-4345.

Kiállítás Leányfalun

Kontur András szobrász és
Mukics Beáta fotós kiállítása
szeptember 14-én, pénteken
17 órakor nyílik az Aba Novák
Galériában (Leányfalu-Ház,
Móricz Zs. út 124.). Megnyitja
Wehner Tibor, közremûködik
Blaise Simon Balázs,
Franciaországban élõ fes-
tõmûvész és Móricz-unoka, aki
különleges kéthangú ének-
lésével emeli a megnyitó szín-
vonalát.

Szent Korona-kiállítás 

Harangozó Erzsébet a Magyar Szent Koronáról
készült festményeinek kiállítása szeptember 15-én,
szombaton 10 órakor nyílik a Visegrádi
Fellegvárban. Megtekinthetõ szeptember 23-ig.
„Miután gyermekeinket felneveltük, kaptam a belsõ
indíttatást, hogy festeni szeretnék, elõször Árpád-
kori templomokat a Kárpát-medencében majd a
Magyar Szent Korona iránt érzett tiszteletemet rót-
tam le. 2 éven keresztül festettem a képeket. (…)
Egyszerûen fel szeretném hívni a figyelmet mekko-
ra kincs van a birtokunkban a Magyar Szent
Korona személyében.” Harangozó Erzsébet. 

DMH-programok

ZUMBA- ÉS TÁNC-
TANFOLYAM
Szeptember 12-tõl
zumba- és tánctan-
folyam indul 
a Dunaparti
Mûvelõdési Ház
(Dunakorzó 11/A.)
Barlangjában. A foglalkozások minden szerdán 19-
tõl 20 óráig és 20-tól 21.30-ig tartanak. Érdeklõdni
az alábbi telefonszámokon lehet: Naszvadi Adrienn
06-30-348-0548, Dunaparti Mûvelõdési Ház (26)
301-088.

ÚJRA INDUL A BÜTYKÖLDE
Szeptember 15-tõl minden hónap második szom-
batján 9-12 óráig várjuk az érdeklõdõket és alkotni
vágyókat a Dunaparti Mûvelõdési Házba!
Tanévnyitó bütyköldénkben termésekbõl készíthet-
nek szebbnél szebb kompozíciókat. A belépés
továbbra is ingyenes, de szívesen fogadunk min-
denféle alapanyagot!

A Nyitott Kör õszi szakkörei
SZÍNJÁTSZÁS 7-12 ÉVESEKNEK
Hetente egy alkalommal kedden vagy szerdán 
15-17 óráig a PMK-ban. Két csoport indul az idei
tanévben. A színjáték mellett beszédtechnika és a
mozgás fejlesztésével is foglalkozunk, valamint
elméleti (dramaturgia, színháztörténet) alapozást
is végzünk. Elsõ óra és szülõi értekezlet szeptem-
ber 19-én, szerdán 17.30-tól a PMK-ban.
Szeptember 25-én és 26-án nyílt órát tartunk. 
A részvétel éves díja: 64 000 Ft (havi részlet esetén 
8 000 Ft).

KÉPZÕMÛVÉSZET
Általános iskolásoknak hetente egy alkalom pén-
teken 15-17 óráig a Templomdombi Általános
Iskolában. A rajzolás-festés-mintázás gyakorlása
mellett a képi gondolkodás fejlesztésével és a
vizuális kifejezés mélyítésével foglalkozunk. 
A szakkört vezeti Pankovics Ágnes. A részvétel
éves díja 24 000 Ft (havi részlet esetén 3 000 Ft).
Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás az info@nyi-
tottkor.hu e-mail címen vagy a 06-70-944-5585
telefonszámon.

Árnyaltan

Árnyaltan címmel nyílt meg London Katalin kiál-
lítása a MÚOSZ székházában. Fotográfusként
London Katalin eddig inkább mint enteriõrök,
épületek és portrék készítoje volt ismert. Ezúttal
elégikus hangulatú táj- és városképeket, különös
enteriõröket, elgondolkodtató portrékat állított ki. A
félszáznyi alkotás a világ számos pontján készült
New Yorktól Párkányig, Korzikától Szentendréig. 
A kiállítás szeptember 21-ig látható hétköznapokon
8-19 óráig a Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Mikszáth-termében, 1064 Budapest, Vörösmarty u.
47/A.

Ízek, korok, hangulatok

Ízekkel, korokkal, hangulatokkal üdvözli Esztergom
az õszt. Szeptember 7-9. között kulturális és
gasztronómiai fesztiválnak adnak helyet a király-
város legpatinásabb utcái.
Az esztergomi Várhegy, a Víziváros és közvetlen
környezete olyan eredeti „terepül” szolgál a ren-
dezvényhez, ahol egyrészt mindent áthat a „genius
loci” (a hely szelleme), másrészt 500 esztendõ
elmúltával is bejárhatjuk, végigsétálhatjuk az akko-
ri helyszíneket, épületeket. Az ideérkezõket interak-
tív programok is várják.

WWW.IZEKKOROKHANGULATOK.HU
WWW.FACEBOOK.COM/IZEKKOROK.HANGULATOK

Képzõmûvészeti Pályázat 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓKNAK

A Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület több
éves hagyományt folytatva „Katonáink nemzetközi
missziókban” címmel képzõmûvészeti pályázatot
hirdet. A pályázókkal szemben elvárás, hogy
munkáikban törekedjenek a mai magyar katonák
életének, nemzetközi feladatokban való részvé-
telének bemutatására. 
Versenyt hirdetünk továbbá portré készítésére is
Görgey Artúrról, az 1848-49-es szabadságharc hõs
tábornokáról. A szentendrei laktanya 2012-tõl ismét
Görgey Artúr nevét viseli, akinek élete szorosan
kötõdött térségünkhöz. 
A pályamûveket az egyesület irodájába (HEMO,
Dózsa György út.8.) október 24-én vagy 31-én 14
és 16 óra között kérjük leadni. Külön bíráljuk el az
általános iskolák alsó és felsõ tagozatos diákjainak,
továbbá a középiskolai tanulók pályamunkáit, a
legjobbakat jutalomban részesítjük. A beküldött
pályamunkákat november 15-én, szerdán 17 órakor
kiállítjuk a Helyõrségi Klub emeleti rendezvényter-
mében. KONCZ JÁNOS ny. ezredes, elnök
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P'ART MOZI P'ART MOZI 
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft 
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft 

szeptember 7. péntek
17.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (75’) - Sós

Ágnes filmje
18.15 HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG (94’) (12) -

bájos szerelmi történet fiatalokról
19.50 RÓMÁNAK SZERETETTEL (102’)

(12) - Woody Allen filmje
21.30 GUSZTÁV (70)

szeptember 8. szombat
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK

BIRODALMA (52’) - Török Zoltán
filmje 
VIDRASORS (25’) ) -Török Zoltán
filmje

18.20 HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG (94’) (12) -
bájos szerelmi történet fiatalokról

20.00 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16)

szeptember 9. vasárnap
15.30 JÉGKORSZAK 4. VÁNDORLÓ KON-

TINENS 2D (94’) (6)
17.10 HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG (94’) (12) -

bájos szerelmi történet fiatalokról
18.45 RÓMÁNAK SZERETETTEL (102’)

(12) - Woody Allen filmje
20.20 MÍG A VILÁGVÉGE EL NEM

VÁLASZT 2D (94’) (12) fsz.: Keira
Knightley

szeptember 10. hétfõ
17.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (75’) - Sós

Ágnes filmje
18.30 A LELÕTT HARCOS LELKE -

SCHMIDT ÉVA ÉLETE, HALÁLA
UTÁN (85’)

20.00 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16) - 
a politikus is ember

szeptember 11. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK

BIRODALMA (52’)  - Török Zoltán
filmje 
VIDRASORS (25’)  - Török Zoltán
filmje

18.20 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) (16) -
William Hurt és Isabella Rossellini

20.25 PRIDE (115’) (16) - jó „meleg”
vígjáték

szeptember 12. szerda
17.00 ÁRVA MAGYAROK FÖLDJÉN -

MOLDVA (38’) ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN- MEZÕSÉG (43’)

18.15 ÉLETREVALÓK 2D (112’) (12) - fran-
cia vígjáték

20.15 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) (16) -
William Hurt és Isabella Rossellini

szeptember 13. csütörtök
17.00 ÁRVA MAGYAROK FÖLDJÉN -

MOLDVA (38’) ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN - MEZÕSÉG (43’)

18.20 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16) - 
a politikus is ember

20.20 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16) - 
a politikus is ember

szeptember 14. péntek
15.30 CSINGILING A SZÁRNYAK TITKA

(92’) (kn)
17.05 ALMANYA – A TÖRÖK PARADI-

CSOM (97’) (12)
18.50 VILÁGSZÉP ILONKA (70’)

MUZSIKUSPORTRÉK-IKONOSZTÁZ
SOROZAT

20.15 RÓMÁNAK SZERETETTEL (102’)
(12)  - Woody Allen filmje

szeptember 15. szombat
17.00 NAPOLA - A FÜHRER ELIT CSAPA-

TA (110’) (12 ) - MOZIZZ OKOSAN!
18.50 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D

(100’) (12)
20.30 A SZERELEM HÁROM ÉVIG TART

(98’) (16) - francia-belga vígjáték

szeptember 16. vasárnap
15.30 CSINGILING A SZÁRNYAK TITKA

(92’) (kn)
17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D

(100’) (12)
18.45 HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG ( 94’) (12 -

bájos szerelmi történet fiatalokról
20.20 A SZERELEM HÁROM ÉVIG TART

(98’) (16) - francia-belga vígjáték

szeptember 17. hétfõ
17.00 AZ ÉN AMERIKÁM (90) (12) -

Hegedüs Péter filmje
18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) (16) -

William Hurt és Isabella Rossellini
20.15 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16) a poli-

tikus is ember

szeptember 18. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK

BIRODALMA (52’) - Török Zoltán
filmje 
VIDRASORS (25’) -Török Zoltán film-
je

18.30 MICHAEL (96’) (18) LÉLEKMOZI
SOROZAT

20.15 DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM
(87’) (12) fsz: Derzsi János és
Cserhalmi György

szeptember 19. szerda
17.00 GUSZTÁV (70’)
18.10 AZ ÉN AMERIKÁM (90’) (12)-

Hegedüs Péter filmje
19.45 DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM

(87’) (12) fsz: Derzsi János és
Cserhalmi György

21.30 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!
(82’) (12) - fsz.: Gérard Depardieu

szeptember 20. csütörtök
17.00 DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM

(87’) (12) fsz: Derzsi János és
Cserhalmi György

18.30 ÁLLAMÉRDEKBÕL (115’) (16) - a
politikus is ember

20.25 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN 2D (95’)
(12)  - Woody Allen filmje

21.55 GUSZTÁV (70’)

szeptember 21. péntek
17.00 MISI MÓKUS KALANDJAI (95’) (kn)
18.35 STEP UP 4. - FORRADALOM 2D

(100’) (12) - szerelem, tánc, látvány
20.15 HASTA LA VISTA 2D (108’) (16) -

szellemes és megható

szeptember 22. szombat
16.00 STEP UP 4. - FORRADALOM 2D

(100’) (12) - szerelem, tánc, látvány
17.45 MISI MÓKUS KALANDJAI (95’) (kn)
19.25 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!

(82’) (12) - fsz.: Gérard Depardieu
20.50 VALAKI

MÁS
ÉLETE
(97’) (12) -
romantikus
film, fõ-
szereplõ:
Juliette
Binoche

szeptember 23. vasárnap
15.30 CSINGILING A SZÁRNYAK TITKA

(92’) (kn)
17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D
(100’) (12)
18.45 LOL 2D (97’) (12)
20.30 VALAKI MÁS ÉLETE (97’) (12) -

romantikus film, fõszereplõ: Juliette
Binoche

nívó nyelviskola
• Angol, német, olasz, francia, spanyol,

horvát, szerb, orosz, arab, török, román,

magyar nyelvek oktatása

• Fordítás, tolmácsolás

• Játékos angol és német nyelvoktatás 

ovisoknak és kisiskolásoknak

• Rajz-, grafika-, festésoktatás gyerekeknek

és felnõtteknek

nyelviskola.nivo@gmail.com 
www.nivonyelviskola.hu

Nyitva: H-Cs. 8.00-18.00, P. 8.00-17.00

Szentendrét mindenkinek!
A Tranzit Fesztivál meghívására a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
festõiskolát szervezett a kõszegi Jurisics várban. Az alapítvány vállalt
missziója a szentendrei képzõmûvészet népszerûsítése. A konzervatív
ifjúsági fesztivál színvonalas szabadegyetemi elõadásai mellett izgal-
mas és mozgalmas színfoltot jelentett a Várárokban megrendezett
Tranzit Festõiskola. Csató Máté és Tóth Eszter fiatal szentendrei
képzõmûvészek vezetésével egy kifeszített óriásvásznon közös
mûalkotást hoztak létre a fesztivál résztvevõi. Szentendrei õstémákat,

õsmotívumokat festettek akril technikával a vászon kockáiba,
szabadon választott szentendrei fotók és festményrészletek alapján. A
bátrabbak a plan-air festõk nyomdokán szalmakalappal a fejükön, fes-
tõállványon elhelyezett vásznon alkották meg saját Szentendre-
képüket. Megfestésre került a Váralja sikátor, a Hild-lépcsõ, a templom-
tornyok, a kereskedõjelvény, a napóra, a Pestis-kereszt, a Tabakosok
keresztje, az oromfalak, a Városháza homlokzata, Szentendre címere, a
Rab Ráby ház kapuja, a szentendrei ablakrács és sok más szentendrei
motívum. A „Fess, alkoss, próbáld ki magad!” – hívószóra minden nap
tömegek jelentek meg a Várárokban, és az átszellemült alkotásnak
csak a lemenõ nap vetett véget. A fesztivál zárónapján az óriás fest-
ményt ünnepélyesen feldarabolták, és minden alkotó hazavihette saját
Szentendre képét.
Nagy sikere volt a memory játéknak is, melynek során szentendrei
õsmotívumok fotóit és az azokról készült festményrészleteket kellett
összepárosítani.
Köszönet a projekt vezetéséért B. Szabó Veronika szentendrei
építésznek, illetve Krizbainé Szabó Évának, aki a szakmai elõkészítõ
munkát végezte.                                           FORRÁS: WWW.LAKASTARLAT.HU

Elõadás a Kolping Házban
A Kolping Ház közösségi termében (Török köz) szeptember 15-én,
szombaton 16 órakor Munkácsy Krisztus trilógiájának bibliai szim-
bólumai címmel Keresztesné Várhelyi Ilona muzeológus tart elõadást.

Szentendre,
Kucsera F. u. 7.

(26) 301-237,
06-30-319-9634



ADÁSVÉTEL

9 db-os dupla mosogatós kony-
habútor eladó. Irányár: 120 ezer Ft.
Tel. 06-20-492-5522.

Jó áron eladó német gyártású,
dupla varrásos, teljesen bõr, bézs
színû, 3 éves, krómlábas ülõgar-
nitúra. 3+1+1+puff. Tel. 06-20-
460-1811.

Eladom 12 személyes, Zsolnai
fehér, aranycsíkos porcelán ét-
készletem, valamint könyveim egy
részét. Tel. 06-70-212-7396.

ÁLLÁS

Étterembe pultoslányokat 
keresünk. Tel. (26) 311-175, 06-20-
598-2443.

Pannónia-telepen kétszintes ház
(macska és kutya van)
takarításához keresek munkavál-
lalót, heti egyszeri alkalomra. T. 06-
20-949-4022.

Leányfalui bejáratott fodrászüzle-
tembe kozmetikust keresek. Tel.
06-20-327-8596.

Visegrádon a Gulyás csárdában
gyakorlott szakácsot keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-20-960-
7833.

ÁLLÁST KERES

Takarítást, vasalást, gyermekfelü-
gyeletet vállalok. Tel. 06-30-328-
0211.

Házvezetõnõi munkát vállalok
Szentendrén. Referenciával ren-
delkezem. Tel. 06-20-514-3323.

50 éves vidéki, jól szituált hölgy
széleskörû természetgyógyász
ismeretekkel, biorezonanciás tech-
nológiával idõsgondozást, valamint
házvezetést, takarítást, gyermek-
felügyeletet vállal a nap 24
órájában. Tel. 06-30-592-2170.

EGÉSZSÉG

MANTRAÉNEKLÉS. Könnyû
mantrák éneklése (,,kirtanok”) az
érzelmek kezelésére. Budapest XIII.
kerület, heti egyszer.
Bejelentkezés:
www.satyananda.hu/joga_kirtan.ht
ml, kirtan@satyananda.hu, (26)
300-409, este.

JÓGA, szerdánként este 18 órakor
a Barcsayban. Test- és légzõ
gyakorlatok, relaxáció. Bejelent-

kezés: tyaag@satyananda.hu, (26)
300-409, este.

Pedikûr-körömgomba-bõrgom-
bakezelés-tanácsadás. Tel. 06-30-
949-6456.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szeptembertõl kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es,
igényesen felszerelt, egyedi
mérõórás lakás. Tel. 06-20-368-
8467.

Kétszobás, összkomfortos lakás
kiadó Szentendrén. Tel. 06-20-375-
0469, (26) 316-555.

Szentendrén, a Hév-végállomásnál
kiadó 32 nm-es önálló lakás, egyedi
mérõkkel. Ár: 50 ezer Ft. Tel. 06-
30-560-3567.

Központhoz közel nappal dolgozó
férfi részére külön bejáratú szoba,
másik bérlõvel közös konyha+fürdõ
kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel.
(26) 310-675.

Szentendrén, a Hévhez közel, külön
bejáratú, bútorozott, gázfûtéses
szoba-konyha- fürdõszobás lakrész
2 fõ részére azonnal kiadó. Tel. 06-
30-266-9201.

Bútorozatlan, III: emeleti, 55 nm-es
lakás kiadó Szentendrén a Hamvas
Béla utcában. 45 ezer Ft+rezsi. Az
erkélyes szoba az óvárosra néz.
Nyugodt, csendes környezet.
Iskola, óvoda, bölcsõde, uszoda az
utcában, buszmegálló 100 m-re
van. Tel. 06-20-983-5166, 06-20-
922-6449.

Kõzúzó utcában kétszobás lakás
saját mérõvel kiadó. Tel. 06-70-
944-0859.

Szentendre belvárosában új
építésû, Dunára nézõ, 90 nm-es
lakás kiadó. Tel. 06-20-966-3398.

Kiadó Szentendrén kertes családi
ház emeletén külön bejáratú, 3
szobás lakás. Autóbeállási
lehetõség. Tel. 06-20-594-8648.

Bérleményeket keresek 40 ezer
Ft/hó és 300 ezer Ft/hó között.
Ház, lakás, nyaraló lehetséges.
Tel. 06-30-299-0376.

Különálló lakrész kiadó, igényesnek.
Tel. (26) 301-080.

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

LAKÁS, INGATLAN

A Lehel téri metrótól 2 percre eladó
II. emeleti, 51 nm-es szoba, hallos,
összkomfortos, utcai, balkonos
lakás a Kresz Géza utcában. Zárt
lépcsõházas, parkosított belsõ kert-
tel, hívólifttel rendelkezik. Fekvése
kitûnõ, közelben metró, busz, piac,
orvos. Ára: 15,5 millió Ft. Tel. 06-
30-366-9390.

Füzesparkban eladó 57 nm-es, déli
fekvésû lakás, alacsony rezsivel.
Ára: 13,5 millió Ft. Tel. 06-70-506-
8028.

Szentendrén családi házként
funkcionáló üdülõ 9,4 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-438-4054.

Szentendre belvárosában, a
Bükkös-patak közelében, 3 szoba,
összkomfortos családi ház eladó
200 nöl-es telken. Irányár: 38 millió
Ft. Tel. 06-20-362-4079.

Püspökmajor-lakótelepen az angol
házakban eladó 59 nm-es, felújított
lakás. Tel. 06-70-339-7203.

Tulajdonostól eladó vagy kiadó egy
napfényes, 2 szobás, 57 nm-es, I.
emeleti lakás, nagy terasszal,
tárolóval egy csúsztatott zsalus
technológiával készült házban.
Budapestre lakáscsere is érdekel.
Tel. 06-70-604-4882.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezõnek eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5,5 és 7,5 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel.
06-30-299-0376.

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

OKTATÁS

Rajz-festés-, mûvészettörténet-
tanítást, érettségire-felvételire
felkészítést vállal képzõmûvész –
nagy tapasztalattal – 
a belvárosban. Tel. 06-30-617-
6750, (26) 313-928.

Matematikából, fizikából javítóvizs-
gára korrepetálást, középiskolába
felvett nyolcadikosoknak szintre
hozó felkészítést vállalok. Tel. 06-
30-855-3543.

Matematika korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés nagy gyakorlattal a
Belvárosban. Tel. 06-30-642-
3379,(26) 313-925.

Biológia, fizika, kémia érettségire
felkészítés Szentendrén 30 éves
közép- és emelt szintû vizsgáztatási
tapasztalattal. Tel. 06-30-224-5798.

Olasztanítást és korrepetálást vál-
lalok a Duna-korzón. Gálos Éva, 06-
20-950-7668.

Olasz nyelvoktatás Szentendrén.
Tel. 06-20-452-6613.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet pótvizsgára -
érettségire felkészítés, korrepetálás
általános- és középiskolásoknak
nagy gyakorlattal Szentendrén a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

SZOLGÁLTATÁS

Takarítást vállalunk lakástól az iro-
daházig mindent! Tel. 06-20-597-
9369, Tóth Katalin.

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

Pedikûrös házhoz megy
Szentendrén. Vállalok thai láb-
és talpmasszázst is.
Referenciával rendelkezem. Tel.
06-20-514-3323.

Már 4-5-6-7, sõt 8 éves lesz gyer-
meke? A legfinomabb hab a tortán:
szívbõl jövõ kacagás – igazi bohó-
cokkal! Szólóban és duettben is
szívesen állunk rendelkezésére. A
válogatott csapat tagjai rendszeres
fellépõi a 10 éves Gyerek Sziget
rendezvénysorozatnak és a 15 éves
Piros Orr Bohócdoktorok kórházi
viziteinek. Tel. 06-20-331-1237,
Virág Zsuzsu.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-
4305.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

TÁRSKERESÕ

MIÉRT maradna egyedül? Budai
társközvetítõ a III. és XII. kerü-
letben. Tel. 06-30-555-8444.

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

ÜZLET

Irodai, telephely stb. célra kiadó
kitûnõ helyen lévõ helyiség. 40
nm-es, 100 ezer Ft/hó. Tel. 06-
30-299-0376.

Pomáz ipartelepen jó közlekedés-
sel, összközmûves, igényesen
kialakított, Lindab csarnok 480
nm+470 nm, hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-280-6978, 06-30-251-
0343, e-mail: katalin.kruczli@ico.hu. 

Szentendrén, a belvárosban 60 nm-
es helyiség kiadó rendelõnek, irodá-
nak stb. Tel. 06-20-665-3685.

Húsboltnak is alkalmas üzlethelyi-
ség kiadó. Tel. 06-20-236-3300.

EGYÉB

Kóborlásból befogadott középter-
metû ebemnek jó állapotú ólat ven-
nék kedvezõ áron. Tel. 06-20-390-
6629.

APRÓK
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

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

JÓGA!   
Szeptember 11-tõl Krisztinával 

KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 18:00
1000 Ft/ alkalom

Szentendre, Waterfront Hotel,
Duna-part

mosoly, energia, lelki béke 

tel: 20-9727373
http://jogaszentendre.netlap.net
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A Nyári Focibajnokság eredményei
Lezajlott a XI. Nyári Focibajnokság. A 2001 óta évente
megrendezett sportesemény idei felvonása az eddigi legiz-
galmasabbak közé tartozik. Hat fordulóban öt csapat
mérte össze tudását júliusban és augusztusban, összesen

nyolc héten át. Két csapat (a Farkasvár és a Csõd FC) egyszer mérkõzött
meg, három másik (a Csabagyöngye, a Szedett-Vedett és az LG Team)
pedig végigjátszotta a bajnokságot. Az utóbbi két csapat mindvégig
felváltva vezette a tabellát, míg végül 1-0-ra gyõzött a Szedett-Vedett.
Nyúzó István (Szedett-Vedett) egy gól elõnnyel, összesen 19 góllal
nyerte el a gólkirályi címet, maga mögé utasítva a 18 gólos Németh
Lászlót (LGTeam). Hajnal Gábor (LG Team) lett a legjobb játékos, a
legjobb kapusnak járó elismerést pedig Dadó Dragos (Szedett-Vedett)
érdemelte ki.
A bajnokság végeredménye: 
I. Szedett-Vedett, II. LG Team, III. Csabagyöngye, IV. Farkasvár, V. Csõd
FC.

A résztvevõ csapatok márkás tiszteletdíjakat vehettek át az augusztus
20-i díjkiosztó ünnepségen. A díjakat dr. Dietz Ferenc polgármester, dr.
Pázmány Annamária képviselõ asszony, a Püspökmajor-lakótelep
képviselõje és Szentendre Egészségügyi Intézményeinek vezetõje,
valamint Pintér Ádám képviselõ, a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke adta át.
A bajnokság sikeres megrendezéséhez dr. Dietz Ferenc saját polgármes-
teri keretébõl járult hozzá, és egyben vállalta a rendezvény védnöki
tisztét is. Támogatók voltak még Horváth Gyõzõ, a Püspökmajor
Lakótelep Sportegyesület elnöke, valamint a Barcsay Vasgyúró DSE.
Viszontlátásra jövõre, veletek, ugyanitt!

BOKOR TAMÁS

Pilisi Tekerõ 4. 
KERÉKPÁROS KALANDTÚRA, AUGUSZTUS 25.

Immár negyedik alkalommal afrikai hõségben rendeztük meg
kalandtúránkat, melyre 420 résztvevõ jelentkezett. A két családi útvo-
nalon 64 csapat, a két kalandos útvonalon pedig 51 csapat tekert vál-
tozatos útvonalakon.
A Pilisi Tekerõ résztvevõit dr. Dietz Ferenc, a Kistérségi Társulás elnöke
köszöntötte. Kistérségünkben hat település vett részt és biztosította a
Tekerõ sportállomásait. Leányfalu, Pilisszentlászló, Pomáz, Szent-
endre, Szigetmonostor és Tahitótfalu.
Két családi tekerõ útvonallal készültünk: a 10 km-es leányfalui
strandig tartó rövidebb, illetve a Határcsárdai kompon, Szigetmonostor
érintésével a Nagy-dunai gáton keresztül Tahitótfalu, Bodor Major,
majd a leányfalui strand 30 kilométeres távon. A sportállomásokon
medencés akadályok, tûzoltó fecskendõvel labdakergetés, pusztasí,
kalandpark és számos izgalmas feladat várta a kalandozókat. Az
állomásokon a Fõvárosi Vízmûvek támogatásával hûtött ivóvízzel, a
Coca-Colának köszönhetõen ásványvízzel olthatták szomjukat a csa-
patok, energiapótlásként pedig müzliszeletet, szõlõcukrot biztosítot-
tunk.

A két kalandos tekerõ útvonal a Pilis hegyeivel ismertette meg a te-
kerõket. Az extrém kalandozók 70 kilométeres távon, a Duna mellett a
Bodor Majorig, majd a Tahi feletti hegyeken át Pilisszentlászlóig
küzdötték fel magukat, majd innen azonos útvonalon haladva a 45
kilométeres kalandos távot választókkal Csobánka, Pomáz, Magyar
Vár, Szentendre, Góliát Vízitelep volt a kalandtúra útvonala. Itt
kötélmászás, ÖKO-totó, buzogányhajítás, gólyalábas és kenus akadály-
pálya, biciklis ügyességi feladatok várták az elcsigázott tekerõket. 
A pilisszentlászlói állomáson a DMRV kedves munkatársai citromos-
jeges ivóvízzel várták a kitikkadt csapatokat, az energiapótlást egy-egy
banánnal biztosítottuk, míg a többi állomáson hûtött Naturaqua
ásványvíz, müzliszelet és szõlõcukor várta a csapatokat.
Eközben a szentendrei Czóbel parkban sportnapot tartottunk, ahol
kistérségi sportegyesületek mutatkoztak be, lehetett sakkozni, kötelet
mászni, tandem biciklit kipróbálni és még sok egyéb program várta a
visszaérkezõket. A nap végén a sorsoláson az elsõ nyereményt dr.
Török Balázs alpolgármester, míg a többi közel száz nyereményt az
elõzõ nyertes sorsolta ki. Támogatónk, a CIB Bank Zrt ajándékait pedig
a szentendrei fiók vezetõje, Pálffy Bernadett húzta ki. A fõdíjat, egy
Neuzer kerékpárt a budapesti Lakóparkiak csapat tagja, Nagy-Varga
Csenge nyerte.
Támogatóink, partnereink voltak: Coca-Cola Company, CIB Bank Zrt,
Neuzer Kft, DMRV, Decathlon, Fõvárosi Vízmûvek, European Weather
Service, Lehel és Társa Kft, Leányfalu Termálfürdõ, Bodor Major,
Balázs Kerékpárbolt, Hámori Sport, Góliát Sportegyesület, Oszoly
Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Vár Alapítvány, Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,  Hegyimazsolák SE, Szentendrei-szigeti Önkéntes
Tûzoltó Egyesület.
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Szentendrén, a Rózsa utcában, a volt
Márka-telepen 295 nm-es, edzõteremnek
kialakított helyiség önálló vizesblokkokkal,
egyedi gáz-, villany-, és vízmérõvel akár

más tevékenységre is bérbeadó 

Tel. 06-20-498-1602
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BEIRATKOZÁS 

TANFOLYAMI ÓRÁK A BARCSAY J. ÁLT. ISKOLA SZÍNHÁZTERMÉBEN: 

KKIISSIISSKKOOLLÁÁSS  CCSSOOPPOORRTT – BALETT ÉS JAZZTÁNC
(7-9 éveseknek): hétfõ-szerda 15.30-16.30

JJUUNNIIOORR  CCSSOOPPOORRTT – BALETT ÉS JAZZTÁNC
(9-14 éveseknek): hétfõ szerda 16.30-18.00

TANFOLYAMI ÓRÁK A FORMA STÚDIÓBAN:

ÓÓVVOODDÁÁSSCCSSOOPPOORRTT – GIMNASZTIKA ÉS BALETT ELÕKÉSZÍTÕ
(4-6 éveseknek): kedd-csütörtök 17.00-17.45

(Az idõpontok tájékoztató jellegûek, változás lehetséges.)

BBEEIIRRAATTKKOOZZÁÁSS::  SSZZEEPPTT..  1122--ÉÉNN  1166..0000--1188..0000    AA  BBAARRCCSSAAYY  JJ..  ÁÁLLTT..  IISSKKOOLLAA  AAUULLÁÁJJÁÁBBAANN

IInnffoo..::  PPiinnttéérr  AAnnddrreeaa  0066--3300//339999--4444--6655

Bérbeadó

A diákolimpián és a magyar bajnokságban
évek óta szép eredményeket elérõ sporte-
gyesület – az elsõ tíz között mindig benne
vannak – méltán lehet büszke az idei teljesít-
ményre is: megnyerték a Pest megyei csapat-
bajnokságot, a Budapesti ifjúsági csapatbaj-
nokságot, és a legmagasabb szinten, a korcso-
portos rapid csapat magyar bajnokságban 2.
helyezést értek el. És mindezt még tudták
tetézni, hiszen az augusztus elején Mureckben
rendezett európai uniós országok közötti
sakkversenyrõl szenzációs eredménnyel tértek
haza: Kovács Judit (10 éves) és Matos Bálint
(10 éves) a 3. helyen végeztek.
A Tusák József és Guba Miklós edzõ által
irányított sakkiskola 13 éve mûködik váro-
sunkban. Tíz éven keresztül a Hold utcai
óvodában tartották az edzéseket, egy rendelet
azonban korlátozta ezt a lehetõséget, ezért
jelenleg a Dunaparti Mûvelõdési Házban van-
nak a foglalkozások. Guba Miklós szerint így
az utánpótlás nevelését sokkal nehezebb meg-
szervezni, ezért az lenne a jó megoldás, ha
továbbra is taníthatnának az óvodákban nap-
közben, például ha a városi óvodák közül
legalább az egyik a sakkoktatásra szakosod-
na, és ezt venné fel a profiljába.
Ilyen kimagasló eredmények eléréséhez nem
elég a tehetséges növendék, karizmatikus
edzõk is kellenek. Guba Miklós vezetõ edzõ
igazi pedagógus, nagyon szeret tanítani.
Módszere egyszerûnek tûnik: mindig teljes
figyelemmel fordul a gyerekek felé. Igyekszik
az életük része lenni, tudja, éppen milyen film
vagy könyv érdekli õket, és hogy mi tart össze

egy csoportot. Figyel arra, hogy a sakk igazi
játékélményt nyújtson számukra, hogy
elkápráztassa, elvarázsolja õket. 
Az önkormányzattól évi 200-300 ezer Ft támo-
gatást kap a sportegyesület, amelyet elsõsor-
ban a nevezési díjakra, versenyengedélyre,
terembérletre fordítanak. Az egyéb kiadások

fedezéséhez, a versenyeken való részvételhez
nélkülözhetetlen a szülõk anyagi segítsége. Ez
utóbbin pedig nem lehet spórolni, mert a jó
eredmények eléréséhez legalább évi tíz
versenyen kell részt venni, a kisebb régiós
versenyeket nem is számolva. 

NÉMETH ERIKA

Sakkozóink 
EU-sikerei
Lapunkban idõrõl idõre hírt adtunk a
Szentendrei Sakkiskola regionális,
országos, sõt nemzetközi versenyeken
elért sikereirõl. Most újabb jó hírekrõl
számolhatunk be: a legutóbbi meg-
mérettetésen, az ausztriai Mureckben
rendezett nemzetközi sakkversenyen
induló két növendék a legjobbak
között végzett.
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Kovács Judit Tahitótfalun él. Tusák Józseftõl tanult sakkozni, Guba Miklós másfél éve foglal-
kozik vele. Õ is napi 2-3 órát edz, számítógépen és könyvekbõl is tanul. Mureckben öt gyõzelem-
mel fejezte be a versenyt. 
Matos Bálint 10 éves, a Barcsay általános iskolában tanul. Középsõ csoportos korától
sakkozik. Õ már „csak” hetente kétszer edz. Édesanyja szerint ez a kor a választóvonal: most
kell döntést hozni arról, hogyan tovább. Aki az élbolyban akar maradni, annak rengeteg áldoza-
tot kell ezért hozni, pl. a napi több órás edzést csak magántanulóként lehet bírni. Bálint úgy
döntött, számára a sakk hobbi lesz. Nagyon tehetséges, korosztályában az elsõ tíz sakkozó
között van az országban.
Magyari Gáspár a Templomdombi iskola tanulója, három éve sakkozik. Minden napját sakko-
zással kezdi: számítógépes programok segítségével a taktikát gyakorolja, ami szerinte azért
hasznos, mert lehetõséget ad a javításra, utólagos átnézésre, amibõl sokat lehet tanulni. 
A szülõk nagyon vigyáznak arra, hogy gyermekeik az életet a maga teljességében megéljék,
hogy ne vesszen el a gyermekkoruk. Szerintük a sakkozás jó hatással van szellemi fejlõdésükre,
mert javítja a koncentrációs képességet, a vizuális és logikai memóriát, vagyis segíti õket az
iskolai tanulásban. Ezt bizonyítja, hogy mindhárman kitûnõ tanulók.

Guba Miklós edzõ társaságában a sikert sikerre halmozó tanítványok: Kovács Judit, Matos Bálint és Magyari Gáspár


