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hívható: 06 30 415 9060
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Augusztus 6-án lépett életbe a túlzott,
kirívóan közösségellenes magatartások
szabályozásáról szóló helyi rendelet. A
rendeletben meghatározott közösség-
ellenes magatartás elkövetõje ötvenezer
forintig terjedõ helyszíni bírsággal vagy
százötvenezer forintig terjedõ közigaz-
gatási bírsággal sújtható. 

Az alábbiakban a rendelet néhány fonto-
sabb pontját közöljük:

• állattartási szabályok megsértése (pl. a
tartási és higiéniai követelmények be nem
tartása, állatok bántalmazása, szomszédok
nyugalmának zavarása)
• az önkormányzat jelképeinek jogosulat-
lan használata (pl. a város címerének, zász-
lajának engedélytõl eltérõ vagy sértõ módon
való használata)
• a helyi értékek védelmével kapcsolatos
szabályok megszegése (pl. építészeti vagy
természeti értékek rongálása, megsem-
misítése)
• utcanév-, házszám- és emléktáblával kap-
csolatos szabályok megszegése (pl. jogtalan
kihelyezés, eltávolítás)

• köztisztasággal kapcsolatos szabályok
megszegése (pl. a szemét elhelyezése hul-
ladékgyûjtõn kívül, az ingatlan elõtti járda
takarításának, a beépítetlen telekingat-
lanok tisztántartásának, gyommentesí-
tésének elmulasztása)
• a plakátok, reklámhordozók elhelyezési
szabályainak megsértése (pl. a meghatáro-
zott méretek túllépése, az elhelyezési korlá-
tokat megszegése)
• a zaj elleni védelemmel kapcsolatos
szabályok megszegése (pl. rendezvény szer-
vezése engedély nélkül vagy az engedélyben
foglaltak be nem tartása)
• az útügyi szabályok megszegése (pl.
engedély nélkül utak megszüntetése, elzá-
rása, felbontása, elfoglalása)
• a zöldfelülettel kapcsolatos szabályok
megszegése (pl. zöldfelület károsítása,
engedély nélküli fakivágás, csonkítás, fákra
hirdetések kifüggesztése)
• az önkormányzati lakosok bérletével kap-
csolatos szabályok megszegése (pl. a bér-
beadó ellenõrzõ tevékenységének megaka-
dályozása, a befogadásra vonatkozó szabá-
lyok megszegése).

Bükkös parti
ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS

Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti rendezvényünkön
október 13-án, szombaton 

Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás, a Móricz Zsigmond

Gimnázium diákjai segítségével aluljáró festés, játszótérjavítás

Találkozás 9-kor a Mókus hídnál. 
Zsákokról, kesztyûkrõl, konténerekrõl (10 db) gondoskodunk.

Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával ásót, gereblyét!

11 órától családi nap az IZBÉGI PARKTÁBORBAN:
Víg Zoltán tanár úr vezetésével lovaglás, íjászkodás, 

Pluhár Viktória tanárnõ vezetésével madáretetõ készítés
Kavicsfestés a kisebbeknek, eszem-iszom

Közremûködnek: a Vujicsics Tihamér Zeneiskola zenészei 

A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szervezõ: Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet: 06-20-967-6820, Zakar Ágnes 

és Török Balázs szervezõknél

Partnereink: Izbégi Általános Iskola, Móricz Zsigmond Gimnázium

A rendezvény támogatói: Szentendre Város Önkormányzata, Szamos László, 
SzeVi, VSZ Zrt., TV Szentendre

A Dunakanyar Kistérségi Szociális Intézmény – Szentendre pályázatot hirdet 
a házi segítségnyújtás szakfeladatára szociális gondozó munkakör betöltésére 

határozatlan idõtartamra.
Pályázati feltételek: szociális gondozó és ápoló, általános ápoló, szociális gondozó- szervezõ 

vagy szociális asszisztens szakképesítés megléte. Önéletrajz és motivációs levél, ill. a bizonyítvány máso-
latának postai úton történõ elküldése.

A pályázatot október 22-ig postai úton, a Dunakanyar Kistérségi Szociális Intézmény – Szentendre címére
történõ megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: SZI1/898-1/2010,
valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. 

További információ: Kissné Petõ Ilona gondozásvezetõ, 311-964

Rendelet a közösségellenes magatartás szabályozásáról

Sávszûkítés 
és sebességkorlátozás 
a Mozaik utcai felüljárón
Sok szentendrei autóst érinthet, hogy
szeptember 18-tól felújítási munkákat
végeznek közel 80 napig a Szentendrei
úton, a Mozaik utcai felüljárón. A
munkavégzés során kijavítják és
újrafestik a híd korlátjait, valamint
felújítják a sóvédelmi bevonatokat.
A munkavégzésre két ütemben kerül
sor. Szeptember 18-ától, keddtõl
várhatóan 44 napig tart az elsõ ütem,
amely során a híd korlátain dolgoznak.
A második ütemben a híd középszigetén
a bevonat felújítása elõreláthatóan 35
napig tart majd. Mindkét ütemben a for-
galmi sávok megszüntetése nélkül,
azok szûkítésével biztosítható a
munkavégzéshez szükséges hely, a szû-
kítés miatt azonban a hídon a meg-
szokott 70 helyett csak 50 km/h se-
bességgel haladhat a közúti forgalom.
Emiatt a forgalom lassulása várható.
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A polgármester
programja

Október 5. 
10.00 Megbeszélés a Ford képviselõi-

vel
12.00 Sajtóinterjú a gátberuházásról
15.00 Testvérmúzsák kiállítás-megnyitó
16.00 Városi megemlékezés a nemzeti

gyásznapon

Október 8. 
14.00 Vezetõi értekezlet

Október 9.
16.00 Pályázati egyeztetés
18.30 Jorgosz kiállításának a meg-

nyitója

Október 11.
15.00 Testületi ülés

Október 12.
11.00 HVB ülés
12.00 Stratégiai egyeztetés
14.00 Ünnepélyes aláírás a járási

hivatal kialakítása alkalmából

Október 13.
9.00 Bükkös-patak takarítás

Október 15.
14.00 Vezetõi értekezlet

Október 16. 
14.00 Gazdaság alpolgármesteri

pályázatok meghallgatása

Október 17.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

Október 18.
16.00 Boromisza-kiállítás megnyitója

Augusztusban 11 kisfiú és 10 kislány,
szeptemberben 15 kisfiú és 10 kislány
született városunkban.

Házasságkötések száma: augusztusban
28, szeptemberben 23.

Augusztus hónapban Szentendrén
eltemetett elhunytak
Soláry Csaba élt 33 évet
Dr. Varga József Ferencné élt 63 évet
Varga Lászlóné élt 75 évet
Róka Ferenc élt 62 évet
Kuji Sándor élt 43 évet
Winkler Andrásné élt 77 évet
Székely Lajos élt 89 évet
Badacsonyi Gyula élt 88 évet
Deák István élt 66 évet
Mikó Lajos 76 évet
Pattermann Ilona élt 88 évet
Sándor Józsefné élt 78 évet
Halácsy Józsefné élt 77 évet

(A szeptemberben eltemetett elhunytak
listáját következõ számunkban közöljük.)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

MEGHÍVÓ

Örömmel tudatjuk, hogy 
Dumtsa Jenõ, 

Szentendre Város 
szép emlékû polgármesterének 

sírfelújítása elkészült.

Dumtsa Jenõ 
sírjának 

újraszentelése 

október 20-án, szombaton 16 órakor 
lesz a Szerb Temetõben 

(a Pest Megyei Könyvtár mögött)

Az újraszentelést követõen 
16.30-kor kerül sor a 

Szentendrei Szerb Ortodox Temetõ 
címû könyv 

bemutatójára
a Szerb Egyházi Gyûjtemény épületében 

(Pátriárka u. 5.)

Szentendrei Szerb Ortodox  
Egyházközség és a Szervezõk

VÁROSI ÜNNEPSÉG  
AZ 1956-OS FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE

Október 23. kedd, 17 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme

(Pátriárka u. 7.) 

Ünnepi köszöntõ: 
dr. Dietz Ferenc polgármester 

Ünnepi beszéd: dr. Tarnai Richárd 
országgyûlési képviselõ, 

kormánymegbízott

Városi kitüntetések átadása: 
• Szentendre 1956 Emlékérem 

• Szentendre Város Szolgálatáért Díj 
• Szentendre Város Közmûvelõdési Díja 

• Szentendre Város Közegészségügyi Díja
• Szentendre Város Testnevelési 

és Sport Díja 
• Szentendre Város Tisztes Iparosa Díja 
• Szentendre Város Közbiztonságáért Díj
• Szentendre Város Civil Szervezete Díj 
• Szentendre Jó Tanuló Jó Sportoló Díja

Ünnepi mûsor: 
Szentendrei Református Gimnázium 

diákjai

Narrátor: Juhász Károly, a Szentendrei
Kulturális Kft. mûvészeti vezetõje 

Jótékonysági vásár

Jótékonysági karitász vásárt
szervez 

a Szentendrei Szt. Erzsébet
Karitász Szolgálat 

október 13-án, szombaton
9-tõl 18 óráig, 

és 14-én, vasárnap 
9-tõl 13 óráig

a katolikus plébánia 
hittantermében 

(Kanonok u. 2., a városi
patikával szembeni 

zöld kapu) 

A vásáron olcsón kaphatók
ruhák, könyvek, játékok,

ajándéktárgyak és mindenféle
retró holmik.

A vásár bevételét a rászoruló
szentendrei családok

támogatására fordítják, 
elsõsorban a téli tüzelõvel

való támogatásra. Mindenkit
szeretettel várnak.

Arad

Villan a Nap arcán egy sápadt
mosoly
Fûrészgép sikolt valahol
Eldördülnek a fegyverek
Megdermednek a lelkek
Ökölbe szorulnak a kezek
Sátánok dalolnak falhoz állítják
a Napot
Ágyõ
Veszik a kalapot

Írtam én, 

PU TU

60. születésnapját ünnepelte Eredics Kálmán Szentendre díszpolgára, a
Vujicsics Együttes alapító tagja. A népes család, a barátok és tisztelõk,
meglepetés-partit szerveztek a Napórás Házban, ahol a következõ
nemzedéket képviselõ Söndörgõ Együttes tagjai szolgáltatták a „talp-
alávalót”.
További jó egészséget és szakmai sikereket kívánunk az ünnepeltnek!

PARASZKAY GYÖRGY
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Járások – újra
A Magyar Közlönyben megje-
lent a 2013. január elsejétõl
mûködõ járási hivatalok
székhelyét és illetékességi
területét tartalmazó lista.

A járások kialakításának elveirõl
és az elõkészítés feladatairól
tavaly szeptember 1-jén döntött
a kormány, 2013 januárjától or-
szágszerte 175 járási, a fõváros-
ban pedig 23 kerületi kormány-
hivatal kezdi meg mûködését. A
nagyobb településeken ügyin-
tézésre a járási hivatalok része-
ként mûködõ, hétfõtõl péntekig
8 órától 20 óráig nyitva tartó
kormányablakokban lesz lehe-
tõség.
A kormány júliusban fogadta el
a járási (a fõvárosban kerületi)
hivatalokról szóló rendeletet,
amelyben azok felállítását, mû-
ködését és illetékességi körét
szabályozzák. A fõvárosi kor-
mányhivatal szervezeti egysé-
geiként mûködõ 23 kerületi
hivatal az államigazgatási
ügyeket veszi át a kerületektõl,
tehát ezekben intézik majd a
gyermekvédelmi, gyámügyi és

szociális ügyeket, ide tartoznak
majd az okmányirodák, továbbá
a munkaügyi és népegészségü-
gyi kirendeltségek, összesen
körülbelül 80 ügykör.  
A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) közlemé-
nyében azt írta: „a járások és a
járási székhelyek kialakításának
alapelve az volt, hogy a megyék
határaihoz igazodva az állam-
polgárok számára biztosítsa az
államigazgatási szolgáltatások-
hoz való gyors és könnyû hoz-
záférést, és a jelenleg létezõ ügy-
intézési helyszínek lehetõség
szerint maradjanak meg”.
A tárca tájékoztatása szerint
minden egyes járásszékhelyen
lesz járási hivatal, amely a
megyei kormányhivatalok szer-
vezeti egységeként mûködik
majd. A kormányrendelet tétele-
sen rögzíti az egyes járási hiva-
talok székhelyéhez tartozó
településeket is. 
A szentendrei járási hivatal
illetékességi területe: Budaka-
lász, Csobánka, Dunabogdány,
Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszent-
kereszt, Pilisszentlászló, Pomáz,
Pócsmegyer, Szentendre, Sziget-
monostor, Tahitótfalu, Visegrád.

MTI / WWW.PESTMEGYE.HU

Jorgosz kiállítása
Georgios Tzortzoglou (Jorgosz) festõmûvész Homage C. D. Friedrich,
avagy a szentendrei táj melankóliája címû kiállítás október 9-én, ked-
den 18.30-kor nyílik a Városháza Polgármesteri Galériáján. A ven-
dégeket köszönti Ioannis Stamatekos Görögország magyarországi ügy-
vivõje, Leokratis Koranis Magyarországi Görögök Országos Önkor-
mányzatának elnöke, dr. Dietz Ferenc polgármester. Közremûködik:
Kréger Lili énekmûvész. A vendéglátást a Marathon Foods Kft. Szent-
endre és Balogh Béla Pincészete Somlószõlõs biztosítja. A kiállítás
megtekinthetõ november 5-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében.

Családi hétvége a PMK-ban

December 1-jén, szombat 9-14 óra között az elmúlt évek hagyományai-
hoz híven idén is megrendezzük a családi hétvégét. Az ünnepváró prog-
ramok és foglalkozások mellett a kirakodóvásár, ócskapiac is sokakat
vonz. Már most lehet jelentkezni, asztalt foglalni a 312-657-es tele-
fonon vagy személyesen a Szentendrei Kulturális Kft.-nél. Árak: felnõt-
teknek, gyerekeknek 1000-500 Ft, vállalkozóknak: 1500 Ft.

A Püspökmajor Lakótelepi Könyvtár olvasóinak

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár anyagi helyzetét nem nagyon ecsetelném. Gondolom, azt
mindenki tudja, éppen ezért fontos, illetve fontos lenne, hogy a kiköl-
csönzött könyveket idõben és egyáltalán visszahozzák!
Sajnos sokan tartoznak! Ezért az október hónapot kinevezzük az
ENGEDÉKENYSÉG HÓNAPJÁNAK, s büntetés nélkül visszavesszük a
késedelmesen visszajuttatott könyveket! Kérem, éljenek a lehetõséggel,
hogy mindenki jól járjon!

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 részvételének 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 rendezvénytermében.

KONCZ JÁNOS NY. EZREDES
elnök

TESTÜLETI HÍREK
Szeptember 27.

Energiastratégiai pályázat

A képviselõ-testület a Városi Szolgáltató Zrt.-t bízta meg Szentendre
Város energiastratégiájának versenyeztetésével, és felkérték a rész-
vénytársaságot, hogy biztosítsa az ehhez szükséges feltételeket.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a versenyeztetéshez külsõ szakértõt ve-
gyenek igénybe.

SZMSZ-módosítás

A testület módosította a Szentendre Város Önkormányzatának Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet: az
1 000 000 Ft feletti összegek utalványozásánál a pénzügyi ellenjegyzés
mellett szükséges a reorganizációért felelõs (gazdasági) alpolgármester
ellenjegyzése is, illetve a társaságok vezetõinek az ilyen esetekben
elõzetes egyeztetést kell vele folytatniuk.
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A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Rászorulók kapják 
a kivágott fákat
Október 2-án szakaszos útlezárásokkal
megkezdték a Lázár cár tér és a Péter
Pál utca közti területen annak az öt
életveszélyes fának a kivágását, melyek
közül az egyik az augusztus eleji vihar-
ban már kidõlt. A Duna-korzón lévõ fák
állapota az elmúlt években folya-
matosan romlott, szakértõk szerint
balesetveszélyesek voltak, ezért el-
távolításuk feltétlenül szükséges volt.
Öröm az ürömben, hogy a kivágott fákat
feldolgozás után rászoruló szentendrei
családok kapják, megkönnyítve a téli
tüzelést.
A Duna-part természetesen nem marad
kopár: a gátépítést követõen több mint
80 fát telepítenek a tereprendezési
munkák során, így zöldebb, szebb,
élhetõbb környezet alakul majd ki.
Az építkezés megkönnyítésére, a lakók
nyugalmának biztosítására szolgál a
töltés mögött épült szervizút. A mögötte
található cserjés terület kiirtása tör-
vényi elõírás volt, ugyanis az ár-
területen található növények – ahogy a
töltésbe nõtt fák is – nagyban hozzá-
járultak a szivárgáshoz, jelentõsen
csökkentve a védképességet.

A védképesség
megõrzéséért
Megérkeztek a védképesség visszaál-
lításához szükséges havaria anyagok,

melyeket a buszparkolónál kialakított
területen tárolnak az építkezés ideje
alatt. Székely Csaba, a Swietelsky
Magyarország Kft. ügyvezetõje hangsú-
lyozta: maximális biztonságra töreked-
nek. A bontási munkálatok szaka-
szosan zajlanak, és a cég szerzõdésben
vállalta, hogy 24 órán belül visszaál-
lítják a jelenlegi védképességet, emellett
haváriaterv is készült.

Ütemterv
(október 8. utáni idõszakra)
• Az 1. szakaszon (Casino mögötti

rész) elkezdõdnek a tereprendezési
munkák, a cserjeirtás és gallyazás

• A volt révház és a jachtkikötõ közötti
szakaszon elkezdõdik a földgát épí-
tése. A munkálatok miatt kb. 100
méteren idõszakosan lezárják a járdát
(kerékpárutat), az úton továbbra is
lehet majd közlekedni

• A tervek szerint 11-én kezdõdik el a
töltésen való munka

További információk a gátépítéssel
kapcsolatban:

www.szenntendre1000ev.hu, 
szentendreihirek.hu

Elkezdõdtek a munkák

Miskolci kistérségi polgármesterek látogatása
Szeptember 14-én dr. Dietz Ferenc polgármester fogadta a Miskolci Kistérségi
Társulás polgármestereit, munkatársait a Városházán. A vendégek csapatépítõ
tréningen vettek részt városunkban, és elsõ állomásként a Polgármesteri Hivatalba
látogattak.
Dr. Dietz Ferenc rövid köszöntõje után a város kialakulásáról, kulturális és ter-
mészeti örökségeirõl, mûvészetekrõl, programokról, beruházásokról, valamint
közigazgatási kérdésekrõl beszélt a társulás képviselõinek. A jó hangulatú elõadás
kötetlen beszélgetéssé alakult, ahol konkrét szakmai kérdésekben véleményt és
tanácsot is kértek a polgármesterek a szentendrei önkormányzattól.
– Lényeges, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a többi önkormányzattal. Az új törvényi
szabályozások révén az átalakulásokkal együtt a településeknek is változtatniuk
kell. Azt gondolom, hogy a felkészülés során egymás tapasztalataiból tudunk a
legtöbbet tanulni, és ezért is külön öröm számomra, hogy a Miskolci Kistérségi
Társulás Szentendrére látogatott csapatépítõ tanulmányútja során – mondta 
dr. Dietz Ferenc.
A polgármesteri irodában a megjelentek a „Városkönyvbe” írt egy-egy rövid, pár
soros köszöntéssel tették még emlékezetesebbé a látogatást. 

Gazdasági alpolgármester
A képviselõk pályázatot írtak ki gazdasági alpol-
gármester álláshely betöltésére, melynek elbí-
rálására ad hoc bizottságot hoznak létre a polgár-
mester, a reorganizációért felelõs alpolgármester, dr.
Török Balázs általános alpolgármester, dr. Molnár
Ildikó címzetes fõjegyzõ és Kun Csaba, dr. Dukai
Miklós, Magyar Judit, Fekete János képviselõk
részvételével.

Új óvodavezetõ

A testület Szentendre Város Óvodai Intézményei
intézményvezetõi feladatainak ellátásával a korábbi
helyettest, Hajnal Szilviát bízta meg a 2012. október
1-tol 2017. szeptember 30-ig terjedõ idoszakra.
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– A Kisfaludy utcai házzal kapc-
solatos probléma nem újkeletû,
több éve rendszeresen jelezte már
az egyik lakos, aki az ottani
szabálytalan parkolás és áthajtás
miatti hátrányokat leginkább
elszenvedi. A háza alatt húzódó
pince egy része az úttest alatt
található, ami miatt már többször
megkereste a Polgármesteri
Hivatalt, mivel az ott folyó
építkezések miatt egyre nagyobb
a keskeny utca teherautó-forgal-
ma, és fél a beomlástól – vázolta
az ügy elõtörténetét dr. Gerendás
Gábor aljegyzõ.
Tavaly az önkormányzati közút-
kezelõ helyszíni szemlét tartott az
utcában. Ezután is folyamatosan

jelezte a panaszos, hogy a közeli
társasház-építésre és más épít-
kezésekre érkezõ tehergépjár-
mûvek nekimennek az eresz-
csatornájának. Olyan esetrõl is
beszámolt, amikor egy teherautó
fennakadt az ereszcsatornán, és
segítség kellett, hogy ne szakítsa
le az egészet. Errõl az ügyfél
fotókkal is rendelkezik, amelyet
egy alpolgármesteri fogadónapon
be is mutatott. Akkor ajánlotta a
hivatal az ügyfélnek azt a meg-
oldást, hogy a városüzemeltetés
megpróbálja pollerekkel (beton-
alapba ágyazott fémkarókkal)
megvédeni az ingatlant. Ezután
hivatali megrendelésre a Városi
Szolgáltató Zrt. egyik reggel felál-

lította a pollereket, azonban még
meg sem kötött a beton, valaki
máris eltávolította azokat. Egy
„Tehergépjármûvel behajtani tilos
– kivéve célforgalom” KRESZ-
táblát is kihelyeztek az utca ele-
jére, de – talán máshonnan is
ismerõs a probléma – az arra
közlekedõ teherautók száma ettõl
nem csökkent.
Ezután kapott engedélyt az ügyfél
arra, hogy ingatlanának védelme
érdekében nagyméretû köveket
helyezzen ki közvetlenül a házfal
mellé. – Amikor a kövek kihe-
lyezése megtörtént, egy ott lakó
ellenérdekû ügyfél nemtetszését
fejezte ki, amiért így nem tud
majd várakozni az utcában.

Ekkor tájékoztattuk arról, hogy a
KRESZ szerint ott nem is lehet
várakozni, mivel – nem lévén meg
az elõírt utcaszélesség – az utca
egyes részei nem alkalmasak a
várakozásra – folytatja dr. Ge-
rendás Gábor. Az önkormányzat
álláspontja szerint a helyszínt
ismételten megvizsgálva megál-
lapítható, hogy a közlekedést nem
zavarja a kihelyezett kövek egyike
sem, azokat közvetlenül a fal
mellé rakták le úgy, hogy mellet-
tük kényelmesen el lehet haladni,
ha szabálytalanul nem várakozik
autó az utcában.
Nyár eleje óta még mindig a
helyükön állnak: a sziklák a
pollereknél jóval hosszabb életû-
nek bizonyultak – bár esztétikus-
nak, praktikusnak és szokásos
megoldásnak távolról sem nevez-
hetõk, ráadásul a figyelmetlen
vagy kevéssé ügyesen navigáló
vezetõk autójában könnyedén
kárt is okozhatnak a szûk térben,
például amikor két szembejövõ
autó találkozik. Amint Wass
Albert írta: „a kõ marad”. A
Kisfaludy utcában például azért,
mert engedélye van rá.

- T -

Kisfaludy-kövek
Sziklák költöztek a Takarékszövetkezet mögött húzódó kes-
keny, kavicsos Kisfaludy utcába. A termetes köveket magán-
személy helyeztette oda, hogy szabályozza velük a jármûfor-
galmat. Az utcában lakók egy része felháborodottan kons-
tatálta, hogy ezentúl az õ kerítésükhöz közel lavíroznak az
erre járó gépjármûvek, a szemközt lakó panaszos pedig
ragaszkodik a kövekhez, mert félti a házát. Önkényességrõl
nincs szó: a telepítés önkormányzati engedéllyel történt.

Vannak még igazi segítõk…

Köszönet Valentin Attilának 

Április 21. egy nagyon nehéz élethelyzet kezdete a csalá-
dunkban. Férjem 44 évesen gerinccsatornai bevérzés miatt
melltõl lefelé teljesen lebénult. Mentõ, kórház, mûtét,
rehabilitációs kezelés jelenleg is, és még ki tudja meddig...
De ennek a pár sornak most, ebben a lassan alakuló
helyzetben történt segítségért nyújtott köszönetnyil-
vánítás a lényege. Mivel mást nem fogadott el a Segítõ,
úgy éreztem, hogy talán ezekkel a mondatokkal tudom
leginkább a hálámat kifejezni. Szeretném, ha minél több
ember tudná meg, hogy a mai világban is léteznek olyan
emberek, mint VALENTIN ATTILA, aki idõt, energiát és pénzt sem
kímélve, kérés nélkül segített.
A külvilág számára észrevétlen, de igaz, gyors és nagyon sokat jelentõ
segítsége révén hozzájutottunk egy olyan rámpához, amivel megszûnt
a másoktól való kiszolgáltatottságunk (bár a ’mások’ is az elsõ szóra
jöttek, és fel-le vitték a férjemet a lépcsõkön – hálás köszönet érte).
A lakásban szükséges akadálymentesítésben is rengeteg segítséget
köszönhetünk neki. Nem vagyunk hozzászokva az ilyen önzetlen,
szinte zavarba ejtõ segítségnyújtáshoz. Attila azt mondta, hogy ez ter-
mészetes. De sajnos nem, és ezért a kissé elcsépeltnek ható nagybetûs
KÖSZÖNET kísérje minden lépését.
Reméli és mi is mindnyájan, hogy a kerekesszéknek épített rámpát
egyszer a férjem fogja saját kezûleg elbontani.

EÉ

Ûrhajó az iskolakertben

Bizonyára gyerekjáték a szerkezet, gondoltam, amikor a
valamikori kertekbõl iskolaudvarrá romlott térségben
megláttam az ûrhajót.
Jobban megszemlélve kiderült, hogy a vashordóból
szerkesztett berendezés, amely 120 cm-re áll a szomszé-
dok kerítésétõl, valami más. Piros orrkúpja némelykor
eltûnik, ilyenkor a berendezés füstöl és pernyét hány, mint
szeptember 10-én tíz óra tájt is. Fel nem emelkedik,
csupán a tõle nem messze lévõ szilvafát pörzsölgeti.
Semmi sem tökéletes.
A kilövõállás, akarom mondani az iskolaudvar egy részén

óvodai játszórész és sportpálya is van, amelyet annak idején maga az
illetékes miniszter avatott föl. (Állapota siralmas, mint a miniszter
tevékenysége is volt…) A zöldhulladékot égetõ vashordó felavatásáról
nincs tudomásom, valószínûleg másoknak sincs. Amint talán arról
sincs, hogy az iskola (és az óvoda) az életre nevel. Így bizonyára meg-
tanulják a nebulók, hogy a kerti zöldhulladékból nem komposztot kell
elõállítani, hanem eltüzelni. Ez nyilván – ahogy mondani szokás – a
környezettudatos nevelés része.
A közelmúltban (ingyen) két komposztládát kaptam az önkormányzat-
tól, amelyeket most a nyár elején ellenõriztek is (volt kérdõív, fénykép
stb.). Mutattam a komposztládához sajnos közel esõ égetõmûvet,
amely természetesen nem tartozott a komposztláda használatát
felmérõ egyetemista lány felügyelete alá. Nyilván másoké alá sem. 

(NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTÕSÉGBEN)

POSTALÁDA
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• Úgy tudom, gazdasági terü-
leten is otthonosan mozog…
Elõtte 15 évig pénzügyi területen
dolgoztam, bár eredeti vég-
zettségem szerint agrármérnök
vagyok. Lehet, hogy kicsit furcsá-
nak tûnik a váltás, de 1991-ben a
frissen végzett agrármérnö-
köknek nem termett túl sok babér
a mezõgazdaságban. Így aztán
egy gazdasági másoddiplomát és
egy mérlegképes könyvelõi
képesítést is szereztem, és ezen a
vonalon indultam tovább. Ké-
sõbbi kinevezésemkor ez volt az
esztergomi önkormányzatnál is a
döntõ szempont. A városvezetés
ugyanis a viszonylag újonnan
épült élményfürdõbe éppen olyan
embert keresett, aki ért a gaz-
dasági ügyekhez, s inkább ezen a
téren profi, mint a fürdõ-
üzemeltetésben. A kellõ mûszaki
érzék és a kíváncsiság azért meg-
volt bennem, így hamar sikerült a
megfelelõ tudást, illetve a szük-
séges képesítéseket is meg-
szereznem. Amikor aztán évekkel
késõbb megjelent a város hon-
lapján a szentendrei központ
ügyvezetõi pályázata, úgy gondo-
ltam, én is benevezek. Nem hely-
ben lakom ugyan, hanem
Dorogon, de ez viszonylag kis
távolság, és a napi bejárás sem
okoz gondot.

• Bár nem a városban él,
gyakran látogatott Szentendrére
az elmúlt években. Mennyire
ismerte korábban a V-8-at?
Annak idején már az építkezéskor
is volt szerencsém bejutni az
uszodába. Láttam akkor, amikor

még nem mûködött, és késõbb is
gyakran voltam itt. A pályázati
idõszakban vendégként többször
voltam bent, mert úgy gondoltam,
csak úgy lehet megfelelõ pályáza-
tot írni, illetve azt megfelelõen
prezentálni az önkormányzat
elõtt, ha az ember belülrõl ismeri
a házat és annak mûködését.
A korábbi vezetõvel, Bacsa
Csabával is ismeretségben
voltam, többször beszéltünk,
találkoztunk. Amikor bõ két éve
idekerült az Aquapalace élére,
hozzánk jött tanulmányútra
Esztergomba, mi pedig taná-
csainkkal, ötleteinkkel segítettük
õt. Mindebbõl úgy látom, hogy jó
néhány meg is valósult aztán.
Amit pedig õ kialakított és jól
mûködik, azt mi is vinnénk
tovább, hiszen nem cél a gyökeres
változtatás.

• Mégis, milyen változások
várhatóak?
Korábban élményfürdõt vezettem,
ez pedig egy uszoda és szabad-

idõközpont, amely teljesen más
funkciókkal és vendégkörrel jár.
Alapvetõ feladatom, hogy gaz-
daságosabbá tegyem, a cél pedig,
hogy a városnak ez ne kerüljön
plusz pénzbe. Ehhez mûszaki és
személyi átalakításokra egyaránt
szükség van. Elõbbivel kapcsolat-
ban úgy látom, vízgépészeti téren
vannak lehetõségek és tartalékok
a házban. Augusztus 20-án indult
az éves leállás, amikor a szük-
séges karbantartásokat, javítá-
sokat végeztük el. Sajnos, még a
kivitelezés idõszakából eredõ
garanciális hibák is elõfordulnak,
ezeket a kivitelezõ most fogja
javítani. 
Az átszervezéseket illetõen rend-
kívül fontos a tárgyalás a VSZ
Zrt. vezetõjével, mert mind tárgyi,
mind személyi oldalról sokkal
szorosabb együttmûködésre van
szükség a két cég között.
Hangsúlyozom, nem leépítések,
hanem ésszerûsítések várhatóak.

Az azonos feladatokat végzõk át-
csoportosítása, azaz a túlmunka
csökkentése mindenki számára
megtakarítást jelent. Ugyanakkor
az energiafelhasználás területén
is jobban össze tudnánk hangolni
a fûtõmû, illetve a fürdõ igényeit. 
Szeretnénk, ha tovább emelkedne
a látogatók száma is. Az alul-
mértezett szaunákat kibõvítettük,
kapacitásuk megduplázódott.
Profi közremûködõkkel szauna-
szeánszokat rendezünk, s bene-
veztük szauna mesterünket a III.
Szauna Szeánsz Oscar versenyre
is. A gyerekmûsorok, koncertek,
elõadások a jövõben is otthonra
lelnek nálunk, a kiállítótérbõl
azonban kihoztuk a tárlatokat a
komplexum egy látogatottabb
részére. A célunk, hogy a közelrõl
s távolról idelátogatók kedvéért
minden eddigi, jól mûködõ szol-
gáltatást megõrizzünk, ugyan-
akkor újakkal is bõvítsük a házat.
A közelben egy hatalmas lakó-
telep is van, és én bízom benne,
hogy az itt élõk számára is még
több értékes és tartalmas prog-
ramot nyújthatunk a jövõben!

DNK

Új tervek a régi értékek mentén
Hivatalba lépett a Vizesnyolcas Uszoda és Szabadidõközpont új vezetõje. Balogh Zoltán koráb-
ban négy és fél évig az esztergomi élményfürdõ vezetõje volt.

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

ingatlant keres
vagy kínál?

Új és használt ingatlanok egyedi
választékával,

együttmûködõ országos partneri
hálózattal, 

az OTP Bank kedvezményes finan-
szírozási konstrukcióival, pénzügyi
megoldásokkal

várjuk ügyfeleinket!

www.otpip.hu
1-234-0080
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A családsegítõ szolgálat nyári programjai
Intézményünk az idei nyáron is sok hasznos lehetõséget kínált a vaká-
ció hasznos és tartalmas eltöltésére az iskoláskorú fiataljaink számára.
A nyár beköszöntét sokan a gyermeknappal hozzák összefüggésbe.
Ennek tiszteletére intézményünk hagyományaihoz hûen, idén is
megrendezte a gondozott családjaink gyermekei számára gyermeknapi
mûsorunkat, melyet a jó idõnek köszönhetõen részben szolgálatunk
kertjében tartottunk. A kollégák lelkes elõkészítõ munkái után a
meghívott gyerekek csoportokba szervezve különféle játékos, ügyessé-
gi vetélkedõkön vehettek részt. Az ünnepség eredményhirdetéssel és a
szendvicsek és sütemények együttes elfogyasztásával zárult.
Májusban egy visegrádi hotelben csapatépítõ tréning keretén belül
kerékpár-összeszerelõ foglalkozást tartott egy kft. A cégvezetõk úgy
gondolták, az újonnan összeépített értékes bicikliket a térségben élõ
hátrányos helyzetû, kerékpárral nem rendelkezõ gyermekeknek
adományozzák. Ennek a megszervezéséhez kérték fel intézményünket.
Így a gondozásunkban álló családokból négy szerencsés gyermek
kerékpárral térhetett haza.

Idén negyedik al-
kalommal került
sor a nyári prog-
ramsorozatunk
egyik legjelentõ-
sebb eseményére:
a balatoni egy-
hetes táborozta-
tásra Balatonszár-
szón. A húsz felsõ
tagozatos fiú és
lány a gondozá-
sunkba tartozó
családokból érkez-

tek. Célkitûzésünknek megfelelõen olyan gyermekeket kerestünk, akik
még nem látták a „magyar tengert”. Az anyagi hozzájárulást nem
igénylõ hétnapos tábor partközeli kõépületben történõ elhelyezés mel-
lett teljes ellátást tartalmazott. A jó hangulathoz mély beszélgetések,
sok nevetés, fagyizás és a balatoni strandoláshoz elengedhetetlen
kánikulai idõ párosult. A hazaút során a gyermekektõl folyton azt a
kérdést kaptuk, ugye, jöhetünk jövõre is. Sajnos ki kellett ábrándíta-
nunk õket: ez egy nagy lehetõség, mely csak egyszer jár. Szívünk
szerint minden évben visszahoznánk az összeszokott csapatokat, de
sajnos nagyon sok olyan gyermek él a térségünkben, aki még nem járt
a Balatonnál.
Szintén nagy hagyományoknak örvend a mobil játszóház, mely az ellá-
tott tíz települést látogatta meg a nyár folyamán, szerdai napokon. A
kollégák érkezését játékvágytól fûtött gyermekek sora várta. A külön-
bözõ korosztályú gyerkõcök kedvükre válogathattak az életkorúknak
és érdeklõdésüknek megfelelõ társasjátékokból. A gyermeki önfeledt
játék, mintául is szolgál az otthoni társas játékozás kialakításában. Az
évrõl évre visszatérõ
családok közül volt,
aki örömmel mesélte,
hogy a kedvenc társas
az otthoni mindennapi
élet részévé vált. A
délutáni búcsút és
összerámolást bánatos
gyermeki szemek
kisérték, akik szívük
szerint most is ját-
szanának, de hát eljött
az õsz, és becsenget-
tek.

NÉMETH ÁDÁM

Tisztelgés a motoros balesetek áldozatai elõtt

Magyarország legkedvel-
tebb motoros útvonalai a
Pilisben vannak, nem vé-
letlen, hogy a legtöbb sé-
rüléssel vagy akár halállal
járó motoros baleset is itt
történik. A Szentendrei
Rendõrkapitányság falán
avattak márványtáblát
szeptember végén a mo-
toros balesetben elhuny-
tak emlékére. Török Csaba
rendõr alezredes az ün-
nepségen azt hangsúlyozta, hogy nem büntetni akarják a kétkeréken
közlekedõket, hanem velük együttmûködve megelõzni a tragédiákat. 
A Balesetmegelõzési Bizottság szervezésében motoros emléktúrát is
tartottak, a közel 60 kétkerekûbõl álló menet Cegléd és Nagykáta érin-
tésével érkezett Szentendrére, kirándulásukat pedig a közkedvelt viseg-
rádi utakon fejezték be. A rendõrkapitányság udvarában a mentõk és a
rendõrök motoros munkatársai mellett magánemberek is összegyûltek.
A felvonulás résztvevõinek felajánlásaiból navigációs készülékeket
vásároltak az Országos Mentõszolgálat részére. Azt remélik, a mentõk
gyorsabb kiérkezésében segíthetnek az adománnyal. 
Az emléktáblát Blanckenstein György plébános szentelte fel. Az ünnep-
ség végén elhelyezték az emlékezés koszorúját, és valamennyi részt-
vevõ gyújtott egy-egy gyertyát az elhunyt motoros barátaik tiszteletére.

Halálugrás

Egy 46 esztendõs szentendrei férfi életét vesztette ejtõernyõs ugrás
közben szeptember 23-án Szegeden. Jászai Linda, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság szóvivõje elmondta, hogy az ejtõernyõs az 55-ös
út közelében, a szegedi krematórium mögötti füves területen zuhant le,
eddig ismeretlen okból. A jelenlegi információk szerint a férfi 3 ezer
méteres magasságból ugrott ki egy repülõgépbõl. A baleset körül-
ményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

Új körzeti megbízott a Püspökmajorban

Eredményes idõszakot tudhat maga mögött a szentendrei rendõr-
kapitányság. A közelmúltban betörõt és kerékpártolvajokat fogtak el,
valamint nagy mennyiségû kábítószert is lefoglaltak a rend õrei. A
mindennapok sikereihez a rendõrkapitány szerint hozzájárul, hogy
rendkívül hatékonyan tudnak együttmûködni a közterület-felügyelet, a
polgárõrség és a tûzoltóság szakembereivel.
Újabb eredményeket jelenthet, hogy az eddigi négy helyett szeptem-
bertõl öt körzeti megbízott dolgozik majd Szentendrén. A város új
körzetét délrõl a Vasúti villasor, keletrõl a 11. sz. fõút, északi irányból
a Kovács László utca, míg nyugatról a Frangepán, Szekfû, József Attila,
Dália, Kálvária és Radnóti utca határolja.

A Püspökmajor-lakótelepen és környékén élõk a
Társaság az Élhetõ Szentendréért kezdeményezésére
lakossági fórumon ismerkedhetett meg az új körzeti
megbízottal, Király Gergõ rendõrõrmesterrel, aki
2010 óta dolgozik a szentendrei kapitányságon. Az
õrmester, aki korábban járõrözés közben alapos hely-
ismeretre tett szert a lakótelepen, elmondta, hogy
közösségi rendõr szeretne lenni. Szeretné megismerni
az itt élõ embereket, minél többet beszélni, találkozni

velük. Az új megbízott különösen fontosnak tartja a körzetben elõfor-
duló betörések és besurranásos lopások számának csökkentését.
Emellett szeretné minél alaposabban tájékoztatni a lakótelepen élõket
arról, mit tehetnek, hogy ne váljanak efféle bûnesetek áldozataivá.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Szeptember 22-én, gyermek-
hangtól és zenétõl volt hangos az
ÚjHÁZ Centrum  Iso-thermo Kft.
szentendrei telephelyének udva-
ra. Az új telephelyen idén elõször
került megrendezésre a szakmai
bemutatókkal egybekötött, nyílt
Családi Nap.
Az ellátogató családok kellemes
programokkal kapcsolódhattak ki
az építkezés és felújítás amúgy is
feszültségekkel teli napjaiból,
miközben megismerkedtek az Iso-
Thermo Kft. egyre bõvülõ ter-
mékkínálatával és a szakmai újí-
tásokkal. Az új épület tágas
bemutatóterme és udvara megtelt
a festék és barkács termékek,
hidegburkolatok, nyílászárók,
szigetelõanyagok, térburkolatok,
kéményrendszerek és egyéb épí-
tõipari termékcsoportok iránt
érdeklõdõkkel.  A felnõttek 12
gyártó standján konzultálhattak
szakemberekkel, kaptak termék-
mintákat, ingyenes szaktanács-
adást, miközben csemetéik vál-
tozatos gyermekprogramokon ve-
hettek rész. Az elengedhetetlen
ugrálóvár mellett volt arcfestés,

üvegpohár gravírozás, fazekas-
mûhely, kreatív mûhely, és termé-
szetesen festés- és lenyomatké-
szítés  mindenféle építõipari felü-
letre. A programot a helyi Rendõr-
kapitányság és Tûzoltóság is szí-
nesítette bemutatókkal, és  trafi-
paxos  gyermek futóversennyel.
A rendezvény legnépszerûbb
programpontja a tombola volt,
ahol a látogatók között számos
értékes, az  építkezés során hasz-
nosítható nyereményt sorsoltak
ki. A fõdíjat, az 50 000 Ft-os vá-
sárlási utalványt egy épp felújí-
tási munkálatokat végzõ három-
gyermekes szentendrei család
nyerte, míg a két másik díjat, a
Bosch professzionális ipari szer-

számgépeket  egy szintén szent-
endrei boldog nagymama, és egy
büszke apuka vihette haza.  A
megfáradt családok a vendég-
látótól kapott „Vendégváró” 
jeggyel a kezükben a büfében

fújhatták ki magukat egy jó pofa
sör vagy üdítõ, és a közkedvelt
virsli társaságában. 
A kora délutánig tartó nyílt
Családi Nap végül jó hangulat-
ban, eredményesen zárult. Vala-
mennyi látogató család elégedet-
ten távozott, tele ajándékokkal,
tervekkel és ötletekkel a jövõre
vonatkozóan. Az Iso-Thermo Kft.
a sikerre való tekintettel szeretne
hagyományt teremteni a Családi
Nappal, és évente lehetõséget
nyújtani a helyi és környékbeli
lakosoknak, hogy nyugodt, csalá-
dias környezetben informálód-
hassanak, szakképzett embe-
rekkel tervezzenek, konzultál-
janak.  

(X)

CSALÁDI NAP AZ ISO-THERMO KFT.-NÉL

Õszi-téli árukészlet

13.00

Nõgyógyászat
Szentendrén

dr. Binó Brúnó
Tel: 06 30 9 568 280

ÉKSZER-ZÁLOG 
2000 Szentendre, Duna-korzó 13.                      
Tel: 26/ 309-355                           
Nyitva:  kedd-szombat  10.00-18.00

• arany és ezüst ékszerek javítása, 
• készítése hozott aranyból is
• arany ékszerek felújítása, értékesítése, 
• befektetési arany  értékesítése,
• törtarany-felvásárlás
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A hivatalos indoklás szerint a
nemzetiségi önkormányzat élén,
a szerb-magyar kapcsolatok
ápolása terén végzett munkád
elismeréseként tüntetett ki
Szentendre Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete Pro
Urbe-díjjal. Hogyan fogadtad ezt
a döntést?
Meglepõdtem a hír hallatán. Nem
számítottam ilyen elismerésre.

Pedig már várható volt – a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke vagy több mint másfél
évtizede, minden szerb ren-
dezvény, amely Szentendrén
történik, a te nevedhez is kap-
csolódik. Mekkora a helyi szerb
közösség?
Ez a közösség kis számú, ha a
nyelvtudást tartjuk kritériumként
– úgy 60-70 fõ. Ha azonban a
kötõdést vesszük, akkor 100
fölött van azoknak a száma, akik
szerbnek vallják magukat, vagy
valamilyen módon kötõdnek a
szerb kulturához, szokásokhoz.

Sajnálatos, hogy a kétnyelvûség
elveszõben van – gyerekkorom-
ban még sokkal többen beszélték
a szerb nyelvet.

Mekkora Szentendre szerepe a
szerbség történelmében?
Ennek a városnak szimbolikus
jelentõsége van –1690 igen fontos
dátum a szerbek életében. Ekkor
kezdõdött a törökök miatti szerb
exodus, ekkor jöttek Szentendrére
a menekültek, itt kapott mene-
déket a pátriárka, ide hozták
Lázár fejedelem földi marad-
ványait. Ez a város a szerb tör-
ténelem egyik emlékhelye. Iro-
dalmi érettségi tétel Jakov Igna-
tovits munkássága. Szentendre
mindenkor a magyarországi szer-
bek kulturális központja is volt,
itt van a püspökség székhelye és
a múzeum is. 

Ez a kötõdés abban is meg-
nyílvánul, hogy a szerbek sûrûn
látogatnak el Szentendrére?
A szerbiai diákcsoportok rend-
szeresen utaznak ide osztály-
kirándulásaik alkalmából. A tu-
ristaforgalom csökenése ellenére
az augusztus 19-i szerb búcsúra
is minden évben nagyon sokan
jönnek ide Szerbiából. 

Beszéljünk a Ferenczy Múzeum
egykori épületérõl. Mi lesz a
sorsa? A hírek szerint újra szerb
iskola lesz.
Múzeumi feladatokat szánunk
ennek a szép épületnek, hiszen
Budapesten mûködik szerb ta-
nítási nyelvû óvoda, általános
iskola és gimnázium. Szent-
endrérõl összesen kilenc gyereket
visz be naponta a busz ebbe az
intézménybe, a körzetbõl össze-

sen 37-et. A legnagyobb gond szá-
munkra most egy új busz beszer-
zése és fenntartása.

Miben fog eltérni az új múzeum
a mostanitól?
A Fõ téri épületben jóval nagyobb
kiállítási tér áll rendelkezésre,
ebben egy új egyházmûvészeti
kiállítást szeretnénk létrehozni.
Lehetõségünk lesz végre idõszaki
tárlatokat is rendezni, amelyeket
eddig helyszûke miatt nem tehet-
tünk. Újdonság lesz a korszerû
interaktív multimédiás elemek
bevezetése is. Szeretnénk kialakí-
tani egy nagyobb múzeumi
üzletet is. 

És mi lesz a mostani épülettel?
A Szerb Egyházi Múzeum az
Egyházmegyei Könyvtár és a
Levéltár raktári kapacitásainak a
bõvitését szeretné megvalósítani.
Korszerû raktározási elemek fel-
használásával szeretnénk beszál-
lítani az egyházmegye kinnlévõ
egyházközségi iratállományát,
átcsoportosítani a könyvtári ál-
lományt, valamint a könyvtár
újonnan kialakított részében kiál-
lítani a szentendrei szerb ortodox
püspökök arcképeit. Szoros kap-
csolatban  állunk különbözõ szer-
biai intézményekkel, példaként
kiemelném a Szerb Országos
Levéltárral kialakított együtmû-
ködést, vagy az újvidéki Matica
srpska Galériával megvalósított
közös kiállításainkat. Sajnos a
múzeum saját költségvetésébõl
évente csak egy-két mûtárgy
restaurálására van lehetõségünk.
Szeretném, ha több magyar
nyelvû kiadvány jelenne meg a
magyarországi szerbség múltjá-
ról. A karlócai érsekség párat-

lanul gazdag levéltári anyagának
kutatása is terveink között szere-
pel. A pénz hiánya sajnos ezt is
akadályozza.

Úgy tudom, hogy a város szerb
templomaiban is értékes restau-
rálási munkák zajlanak.
A Pozsarevacska-templom belsõ
felújításában, az ikonosztáz
restaurálásában nagy segítséget
kapunk Szerbiából. Az egy-
házközségnek az elmúlt években
sikerült teljesen felújítania a Fõ
téri Blagovestenszka- és a Preo-
brazsenszka templom tetõzetét. A
Blagovestenszka-templom hom-
lokzatát az Egyházközségnek a
Nemzeti Kulturális Alap és
Szentendre Város Önkormányza-
tának támogatásával újították fel.

A kapcsolatok egyik kiemelt for-
mája a testvérvárosi. 2011 no-
vemberében rendeztétek meg
nagy sikerrel az elsõ szerb-ma-
gyar testvérvárosi találkozót,
amelyen Magyarországról és
Szerbiából több mint 40 test-
vértelepülés polgármesterei vet-
tek részt. Lesz ennek foly-
tatása?
Remélem, hogy igen. Emellett
szeretném kiemelni, hogy a város
és a kisebbségi önkormányzat
kapcsolata Krusevaccal, Szent-
endre szerbiai testvérvárosával is
fellendülõben van. A kölcsönös
látogatások mellett közös ren-
dezvényeket is tervezünk. Remé-
lem, hogy annak az iskolai rajz-
pályázatnak az anyagát is sikerül
hamarosan Krusevacban kiállí-
tani, amelynek témája Szentendre
szerb kulturális öröksége volt.
Mindenképpen erõsíteni kívánjuk
a kapcsolatokat, hiszen ezek
mindkét fél számára elõnyösek.

RAPPAI ZSUZSA

Vukovits Koszta Pro Urbe-díjas lett

nívó nyelviskola
ÁLTALÁNOS TANFOLYAMOK 

felnõttek és diákok részére 
angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz,

horvát, török, arab és magyar nyelvbõl 
heti 2x2 és 3x2 órában, 

reggel 8 és este 20 óra között

Angol, német, francia, olasz, spanyol
EURO, ECL, TELC 

NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAMOK

Angol, német, olasz 
KISCSOPORTOS TÁRSALGÁSI ÓRÁK 

közép- és felsõszinten (heti 1x2 és 2x2 óra)

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

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

Szentendre,
Kucsera F. u. 7.

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

Szeretettel hívjuk és várjuk
a Zsigmond Király Fõiskola és a Szentendrei Önkormányzat

által közösen rendezendõ

Szeniorok Szentendrei
Akadémiája

elnevezésû programsorozatra

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.
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A díjátadás során szûkszavúan
méltatták a városért tett mun-
kásságát, holott a díj lényegét
ez adja. Az azonban bizonyos,
hogy az ez év tavaszán a KOGA-
RT Házban megrendezett Sugár-
út címû életmû kiállítása kivá-
lóan reprezentálta az Ön által
létrehozott és képviselt mûvé-
szetet, amely azon túl, hogy a
magyar mûvészettörténet szem-
pontjából is kiemelkedõ jelen-
tõségû, hozzájárult Szentendre
hírnevének öregbítéséhez. 
A KOGART-kiállítás valóban na-
gyon fontos volt, hiszen nemcsak
címében, hanem felépítésében is
jelezte az Andrássy úthoz kötõdõ
meghatározó élményeimet. Olyan
helyszínek, mint a Képzõmû-
vészeti Egyetem, ahová elõször
növendékként, majd negyven évig
tanárként jártam be, vagy a
környéken mûködõ kerámia-
mûhelyek, ahol a fõiskolai tanul-
mányaim alatt lehetõségem volt
korongozással önálló pénzkere-
sethez jutni, mind ide tartoznak.
Az itteni élet az 1950-es években
óriási léptékváltást jelentett egy
vidékrõl feljövõ fiatalember szá-
mára, és ez az impulzus már a
kisképzõben, a Török Pál utcai
Mûvészeti Gimnáziumban eltöl-
tött idõszakot is jellemezte. Az
évek során, hosszú oktatói tevé-
kenységem alatt fogalmazódott
meg bennem, hogy az ember csak
akkor tud kifele adni, ha befele is
töltekezik.

A fõiskolai évek a fõvároshoz
kötötték. Hogyan került éppen
Szentendrére?
Megnõsültem, feleségemmel, Kis-
falusi Márta keramikussal pályá-
zat útján jutottunk a szentendrei
mûteremhez. 1969-ben költöz-
tünk az újonnan átadott mû-
vésztelepre, ahol kezdetben ren-
geteg látogató, turista fordult
meg. Akkoriban nagyon jól me-
nedzselték a szentendrei mûvé-
szetet, ami abban is megmutatko-
zott, hogy rengeteg kiállítást szer-
veztek az itt élõ mûvészek szá-
mára, és jómagam is több önálló
tárlattal mutatkozhattam be.

Hogyan viszonyult a szentendrei
mûvészethez, voltak-e pél-
daképei?
A régiek közül Korniss festészete
áll hozzám a legközelebb. Az
1979-ben rendezett mûvésztelepi
kiállításomat háromszor is le-
ment megnézni. Vonz az a jellegû
többértelmûség, bizonyos szimbo-
likus tartalmakkal, amely mûvé-
szetében benne van. Emellett
pedig a mesterségbeli tudása
nyûgöz le. 
Az igazsághoz tartozik, hogy
elõször én is megpróbáltam szent-
endrei motívumokkal dolgozni.
Összesen két ilyen jellegû mun-
kám van. Hamar rájöttem, hogy
ez nem az én világom. Inkább az
alkalmazott mûfajokban nyúltam
szentendrei elemekhez. Az elsõ
templomtéri játékok megvalósí-
tásakor Kerényi Imre színházi
rendezõvel közösen dolgoztunk, a
díszlet- és a látványterveket,
illetve az egész grafikai anyagot
én terveztem hozzá. Az emblémán
a régi szentendrei címerbe kere-
tezve egy kocsikerék fölött álló,
feltartott karú vándorszínész lát-
ható, amely a plakátra, valamint
a kerámiából készült belépõre is
rákerült. Az 1971-es Szentendrei
Nyár pop-artos hatású plakátját
színes papírok kollázsszerû elren-
dezésével alakítottam. A szent-
endrei Grafikai Mûhely emblémá-
jának alapmotívuma pedig az a
kereskedõ jelkép, amely a fõtéri
templom oldalába épített kõda-
rabba van belevésve. A két szim-
metrikus jelet precíz grafikai
megoldással dolgoztam fel. 

Ha már szóba került a Grafikai
Mûhely, érdemes lenne a mûvé-
szi szitanyomás magyarországi
elterjedésérõl is szót ejteni. 
A szitanyomó technika beindí-
tását nemcsak Szentendrén,
hanem a fõiskolán is kezdemé-
nyeztem. Sokat jelentett, hogy
sikerült Magyarországra hoznom
professzionális szitanyomó fes-
téket, eszközöket. Ennek anyagi
alapját az alapozta meg, hogy
1971-ben egy hónapig korongoz-
tam Belgiumban. A szitanyomó
technika akkoriban csodafegyver
volt. A nyolcvanas évek elején
induló szentendrei Grafikai Mû-
hely, valamint a hozzá kap-
csolódó galéria létrehozásában,
és a kollégák szakmai felkészí-
tésében is közremûködtem.

A Képzõmûvészeti Egyetem ki-
helyezett tagozataként mûködõ
iskolát képzelt el Szentendrén. 
Amikor szóba került a kétfokoza-
tú felsõfokú képzés, az Önkor-
mányzat Kulturális Bizottsá-
gában egy hároméves Díszítõ-
mûvészeti Fõiskola létrehozására
tettem javaslatot, amelyet az
egyetem akkori vezetõsége és az
Egyetemi Tanács is támogatott. A
Magyar Akkreditációs Bizottság
tagjaként magam is részt vettem
a Szentendrére tervezett iskola
megszervezésének és tantervének
kidolgozásában. A város részérõl
a hetvenes években épült, lepusz-
tult, Teátrum Étterem épületét
ajánlották fel. Én a díszítõ-
mûvészeti mûfajokat mûveltem
és ismerem, ezért is mondhatom,

hogy bizonyos dolgokhoz értek,
de menedzser nem vagyok. Pénzt
felhajtani, épületet felújítani -
ahhoz külön szakember kellett
volna. 

Legendás hírû természetsze-
retete, és vonzódása a növény-
világhoz. Lepke- és rovargyûj-
teménye van, mûterme mellett
pedig gondosan ápolt kertjében
gyönyörködhetünk. 
Nem tudom, mi ez a mánia, hogy
az ember ennyire ragaszkodik a
természethez. Én élvezem a
tudományt, nemcsak mûvelem.
Ez kötött össze minket Ilosvai
Varga Pista bácsival, akinek a
tiszteletére festettem egy képet. A
legelsõk között egy csõrõslepkét,
latin nevén egy Libythea celtist
vittem hozzá megmutatni. Na-
gyon rácsodálkozott, hogy õ ilyet
még negyven év alatt nem talált. 
Számos védett növény élt a
környéken, bíborkosbor, árva-
lányhaj, lánykökörcsin, idõvel
mind kipusztultak, az élõhelyüket
tették tönkre, vagy hagyták tönk-
remenni. A „Kiáltás egy élõhe-
lyért” címû, máig idézett írásom
állít emléket az elpusztult ter-
mészeti értékeknek. Korábban
több környezet- és természet-
védelmi írásom is megjelent a
Szentendre és Vidéke hetilapban. 
A Tyúkosdûlõ végén és a Pomázi
réten olyan növényeket fedeztem
fel, amelyeknél a szakirodalom
nem ismeri élõ- és lelõhelyként
Szentendrét és környékét. Ilyen a
korcs nõszirom, ami mellé, mikor
lefeküdtem, furcsa érzés fogott el.
Van is egy festményem róla, a
virág tövébe odafestettem a szal-
makalapomat. A barangolásaim
közben találtam meg a magam
szentendrei motívumait, mint
például a Pomázi rét pipacsait,
amelyeket egész sorozat kulcs-
lyuk tájképen dolgoztam fel. 

Utólag hogyan látja, miképpen
egészítette ki egymást az ok-
tatás és a festés?
Tíz évig laktam a „Lakodalom”
címû képem elõtt. Most is ott van
a festõállványon egy elkezdett
képem. Ahányszor felébredek éj-
szaka, látom. Az ember több száz-
szor végiggondolja. Ezért is volt
óriási dolog számomra a tanítás,
mert nem voltam rákényszerítve
önmagam ismétlésére. Az alkotói
függetlenségemet a tanítással
tudtam megõrizni. 

BODONYI EMÕKE

Kulcslyuk egy festõi világra
Számos szakmai elismerés és állami kitüntetés után Kocsis Imre festõmûvész, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezetõje, professor emeritus ez évben
Szentendre Városa Pro Urbe díját vehette át. Ennek alkalmából beszélgetünk a mûvésszel
szentendrei kötõdéseirõl. 
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Magyar válogatott – Szentendrei Honvéd
12:1 (4:0). 
Volt egyszer egy (majd utána több) jó foci-
csapat is Szentendrén, a Kossuth Lajos
Katonai Fõiskolán. A címben említett elsõ jó
focicsapatot a fõiskola parancsnoksága 1951
õszén hozta létre, elsõsorban Zala megyébõl
– Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Lovászi
településekrõl – verbuvált elsõ tényleges
katonai szolgálatra kér évre bevonult lab-
darúgókból. Jöttek még Budapestrõl, Sze-
gedrõl, Pomázról is.
A zalai játékosokat – közöttük személyemet
is – a Zala megyei katonai kiegészítõ pa-
rancsnokságra egy személyvonathoz kap-
csolt külön kocsi szállította – egy tiszt
vezetésével – a fõvárosi Déli pályaudvarra,
majd onnan a Margit híd alatti HÉV vitte
tovább Szentendrére.
A hat hetes katonai kiképzés után minden
bevonult játékos „testhez illõ” beosztást (iro-
davezetõ, írnok, nyomdász, hivatalsegéd,
cipész-raktáros stb.) kapott, majd 1952
januárjában és februárjában Somos Béla
õrnagy vezetésével fõleg erõnléti edzéseken
készült az akkor tavaszi-õszi Pest megyei
bajnokságra, amely a sportág harmadik vo-
nalát jelentette – olyan neves csapatok tár-
saságában, mint a gödöllõi Dózsa, Buda-
kalász, Pomáz, Bag, Fót stb.
A kétszer is 2. helyen végzett Honvéd gárda
– Kiss Jenõ, majd Moór Ede edzõk irányításá-
val – a vasárnapi bajnoki találkozók mellett
számos hétközi edzõmérkõzésen is játszott
Szentendrén, Budapesten, a környezõ tele-
püléseken, sõt Zalaegerszegen és Nagy-
kanizsán is. Az ellenfelek zöme válogatott
(A, B, C magyar csapat) NB I-es (Budapest,
Honvéd, Bástya, Kinizsi, Dorog), NB II-es
egyéb fõvárosi és megyei osztályú csapatok
ellen.
Legemlékezetesebb hétközi mérkõzését
1952. szeptember 10-én a néhány héttel
korábban a helsinki olimpián gyõztes,
aranyérmet szerzett „A” válogatott csapat
ellen vívta hatvan évvel ezelõtt.
A város elsõ honvéd csapata 1952. második
felében kitûnõen szerepelt a Magyar Ku-

pában is (a legjobb 16 csapat közé került). Az
elsõ honvéd gárdát 1954-tõl több is követte,
amely csapatokat az olimpiai bajnokcsapat
jobbszélsõje, Budai II. László irányított az
NB II-ben is...

Idézet a szentendrei laktanya korabeli
kiadványából:

„A mérkõzés iránt nemcsak Szentendrén,
hanem a környéken is óriási érdeklõdés nyil-
vánult meg. A mérkõzés kezdete elõtt már
több mint 5 000 nézõ foglalta el a pálya
körül erre az alkalomra épített lelátókat és
állóhelyeket. A mérkõzés kezdetéig a hon-
véd-zenekar szórakoztatta a közönséget.
Pontosan 4 órakor futott ki a két csapat a
gyönyörû gyepszõnyegre, ahol rövid ün-
neplés keretében virágcsokorral üdvözölték
válogatottjainkat a Pomázi Vörös Lobogó
Sportkör leánytagjai. Virágcsokrot kaptak
válogatottjaink iskolánk játékosaitól is. 
Horváth László sípjelére így állt fel a két
csapat: Válogatott-keret: Grosits – Bu-
zánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás –
Budai II., Kocsis, Palotás, Puskás, Czibor.
Szentendrei Honvéd: Tihanyi – Dávid,

Csányi, Varga – Dérfalvy, Kelemen – Sza-
medli, Csanádi, Szabó, Szopka, Ebedli. (...)

A mérkõzés után…
…a válogatott keret tagjai, iskolánk csapatá-
val együtt ünnepi vacsorával fejezték be a
Szentendre és környéke lakói, de fiatal lab-
darúgó csapatunk számára is élményt jelen-
tõ szereplésüket. A vacsorán Kurkovszki
tiszt elvtárs, iskolánk sportbizottságának
elnöke köszöntötte a válogatott-keret tagjait,
és sikeres szereplést kívánt további mérkõzé-
seikhez. Majd csapatunk játékosai átadták
ajándékukat, kis ladikokat a válogatott tag-
jainak, melyet Grosits köszönete zárt be.
A válogatott keret tagjai csakhamar játéko-
saink köré tömörültek, a baráti kapcsolat,
mely az egész mérkõzésen végigvonult,
tovább fokozódott. (...)”

A visszaemlékezést írta, a fotót mellékelte az
1951-53-as gárda kapusa, a laktanya nyílt
irodájának õrmesteri rangig vitt vezetõje, a
Helyõrségi Kommendánsi Hivatal volt szol-
gálat- vezénylõje, a Nagykanizsán élõ, ma
már 81. életévében lévõ nyugdíjas közgaz-
dász és újságíró:                       TIHANYI ISTVÁN

HATVAN ÉVE TÖRTÉNT

Volt egyszer egy jó helyi focicsapat

A két kezdõ csapat és a játékvezetõk (fehérben a szentendrei játékosok). Felsõ sor: Dérfalvy, Szamedli, Ebedli,
Czibor, Kocsis, Szabó, Budai II., Buzánszky, Kelemen, Zakariás, Bozsik, Szopka, Lóránt, a játékvezetõk. Alsó sor:
Csanádi, Lantos, Hidegkuti, Puskás, Tihanyi, Grosics, Dávid, Varga, Palotás (takarva), Csányi.

ADVENTI VÁSÁR A DUMTSA JENÕ UTCÁBAN! 
FELHÍVÁS KERESKEDÕK, VÁLLALKOZÓK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS SZENTENDREI POLGÁROK SZÁMÁRA

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a városunkban már hagyománnyá vált adventi vásáron szeretnének részt venni. 

A korábbi években is nagy érdeklõdésre számot tartó rendezvényt a szentendrei TDM szervezettel közösen szervezzük. Az advent elsõ napjától január 6-ig
tartó vásárra elsõsorban kézmûves termékeket készítõk és árusítók jelentkezését várjuk, Szentendrérõl és a környezõ településekrõl, 

akik a Dumtsa utcában felállított esztétikus faházakban kapnak lehetõséget termékeik forgalmazására. Várjuk továbbá azon szervezetek, közösségek, galériák,
vállalkozók jelentkezését, akik az álltaluk erre az idõszakra szervezett eseményeket megjelentetnék ünnepi programfüzetünkben. 

Jelentkezni a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nél a dmh@dunakanyar.net e-mail címen lehet. 
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Szentendrei filmsiker

Három 19 éves szentendrei
fiatal nagy sikert ért el az 59.
Országos Függetlenfilm
Fesztiválon, Balatonkenesén.
Bárdos Bence, Ács Péter és
Szurmai Ambrus Illés elsõ
filmjükkel, a Kacsacombbal
elnyerték a zsûri különdíját. Ez
annál is nagyobb teljesítmény,
mert a fesztiválon 58 verseny-
film indult, zömük nagyobb
költségvetésû, alkotóik pedig
nagyobb tapasztalattal ren-
delkeznek, mint a három elsõ-
filmes fiatal. A filmet a
YouTube-on megtekinthetik az
érdeklõdõk.

Tudattorna

Szeretettel várnak minden
kedves érdeklõdõt Vinkler
Zsuzsi Tudattorna címû kiál-
lításának megnyitójára
október 6-án, szombaton 17
órakor a szentendrei Vajda
Lajos Stúdióba (Péter-Pál utca
6.). A kiállítást megnyitja
Csatlós Judit. A megnyitót
követõen fellép a Kísérleti Pop-
Performance Csoport. 

A kiállítás kurátora Gellér
Judit. Megtekinthetõ október
14-ig, pénteken 13-17 között,
szombaton és vasárnap 11-17
óra között, illetve elõzetes 
bejelentkezéssel bármikor (06-
20-997-2109).

Átok az MTV-ben

A magyar filmsorozat elsõ
négy részét két évvel ezelõtt
láthatták a Magyar Televízió
nézõi. Az Átok 2011-ben
újabb részekkel jelentkezett,
a harmadik évad epizódjait
pedig szeptember közepétõl
vetíti a televízió. A sorozat
rendezõje Mátyássy Áron.

– Számomra 2009-ben kezdõdött
a történet, akkor keresett meg a
film producere a forgatókönyvvel.
Fiatal, frissen végzett rendezõ-
ként természetesen nagyon örül-
tem a lehetõségnek. Az írókkal –
Zakál Edit, Gál Péter, Tóth Csaba
– aztán közösen alakult a tör-
ténet, amit akkor nyáron leforgat-
tunk. Kiderült, hogy tetszik a
közönségnek, így késõbb újabb
folytatásokat rendeltek hozzá. A
történet egy átlagos, közép-
osztálybeli családról szól, ahol a
családfõ váratlanul meghal. A
temetésre összegyûlnek a hozzá-
tartozók, aztán kiderül, hogy az
apának szeretõje volt, s a nõ
gyereket is szült neki. Innen
indul, bonyolódik a történet.

A második évadban ennél jóval
tovább bonyolódott a sztori,
újabb kilenc részen át. Miért
választottátok a film egyik hely-
színéül Szentendrét?
Annak idején Budapest közeli
helyet kerestünk a munkához, és
valahogy mindannyiunk emlékei-
ben benne élt ez a környezet, ez a
dimbes-dombos, elvarázsolt bel-
város. Szerencsére szinte az
összes helyszínünket pillanatok
alatt megtaláltuk itt, és a
városvezetés is nagyon segítõ-
kész volt. Jó hangulatban zajlott
a munka, az ember ugyanis egé-
szen másként tud dolgozni egy
olyan környezetben, ahol nyugi
van, ahol az emberek nem dudál-
nak folyamatosan, ha lezárjuk az
utcát fél percre… Szóval sokkal
kellemesebb volt itt lenni, mint
Budapest belvárosában, abban az
õrületben. Tavaly és idén is na-
gyon jó volt itt forgatni!

A harmadik évadban hogyan
bonyolódik tovább az Átok
története?
A második évadban átlagos, min-
dennapi élethelyzetek kerültek a
filmbe. Házasságtörés, megcsa-
lás, féltékenység, tinédzser szerel-
mi válság. A történetet mostanra
megpróbáltuk mûfaji elemekkel
kicsit megbolondítani, jelesül egy
kis krimis-thrilleres vonulat
jelenik meg. Azzal próbálkoztunk,
hogy megmutassuk, átlagos, is-
merõs karakterek hogyan reagál-
nak, ha olyan fenyegetettségbe
kerülnek, ahol egy igazán gonosz
erõ kezdi irányítani az életüket. A
másik cél persze az volt, hogy

megnézzük, a közönség mennyire
örül, ha pörgõsebb, izgalmasabb
a cselekmény. Nem mintha egy
emberi dráma nem lenne izgal-
mas, mert számomra nagyon is
az, csak kíváncsiak voltunk, hogy
lehet-e azt a játékot és jelenlétet,
amit ezek a nagyszerû színészek
produkálnak, zsánerfilmes dol-
gokkal vegyíteni.

Az elmúlt években más magyar
sorozatok is próbálták elnyerni
a nézõk tetszését, több-keve-
sebb sikerrel. Mi lehet az Átok
titka?
Ha vannak titkok, hát az egyik
biztosan az, hogy nagyon nagy
szerencsénk volt a szereposztás-
sal. Sikerült olyan szereplõket
összeválogatni, akik egyrészt
kiváló színészek, másrészt saját-

juknak érzik ezt a történetet. Nem
egyszerûen idejönnek, és elvégez-
nek egy munkát, tevékeny része-
sei annak, ahogy egy-egy jelenet
kialakul. Igazán lelkesek, és
mögöttük áll egy stáb is, egy
összetartó, ugyancsak lelkes és
örömfilmezõ csapat.

Így a rendezõ is örömrendezõ?!
Én mindig az vagyok. Azt gondo-
lom, egy rendezõ legnagyobb
öröme, ha dolgozhat. Iszonya-
tosan szerencsésnek mondhatom
magam, mert valahogy az elsõ
filmem elkészítése óta minden
évben tudtam valamit forgatni.
Magyarországon sajnos nagyon

sokan vannak, akiknek ez nem
adatott meg. Nagyon támogat-
nám, ha újabb és újabb emberek
tudnának feltûnni ebben a szak-
mában, illetve ha a régiek is
sûrûbben dolgozhatnának. Sok-
sok minõségi és világszínvonalú
dolog készül ebben az országban,
gondoljunk akár csak az Oscar-
díjra nevezett Csak a szél címû
filmre, amit Fliegauf Bence
készített. Tehát igenis van mit
nézni, csak valahogy a fejekben
kellene átkattintani egy kap-
csolót. Szokták mondani, hogy
magyar filmet senki sem néz. Azt
gondolom, hogy a mai, marke-
tingalapú világban kéne egy nagy
kampányt csinálni, ami arról szól,
hogy igenis menõ dolog magyar
filmet nézni! 

DALLOS NAGY KRISZTA
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Emlékkiállítás

Szánthó Imre Szentendrei pil-
lanatok címû emlékkiállítását
október 13-án, szombaton 
17 órakor Leányfalun, a
Faluházban mûködõ Aba-

Novák Galériában. A kiállítás
Martos Katalin segítségével és
gyûjteménye alapján jött létre,
és erõsíti Szánthó Imre szemé-
lyes kötõdését az Aba-Novák
Galéria névadóihoz. Megnyitja:
Kováts Kristóf. A kiállítás
november 3-ig látogatható 
keddtõl szombatig 14:00 -
18:00 óra között. 
www.aba-novak.hu

48-as minigrafikák

Október 5-én, pénteken
17:30-kor a Kmetty
Múzeumban (Fõ tér) Zongor
László grafikusmûvész 
1848-as minigrafikáiból nyílik
kiállítás. 
A kiállítást megnyitja: Abonyi
Gábor – Sándor Huszárok
Lovas Klub elnöke,
hagyományõrzõ huszár 
ezredes és dr. Zongor Gábor
festõmûvész.

Kisplasztikai kiállítás

Szeretettel várják az 
érdeklõdõket az október 5-én, 
pénteken 18 órakor nyíló
kiállításra, melyet dr. Gyarmati
Péter (Szentendre Szalon) nyit
meg, közremûködik Négyessy
Katalin gordonkamûvész. 
A házigazda Bakos Lehel. 
A kiállítás megtekinthetõ az
Ipartestület kiállítótermében
(Bercsényi u. 3.) október 11-ig.
Nyitva: minden nap 12-tõl 19
óráig. 

Páljános Ervin kiállítása
Marosvásárhelyen
Páljános Ervin szentendrei szobrászmûvész
kiállítása szeptember 30-ig tekinthették meg
a marosvásárhelyi Bernády Ház galériájában.
A kiállítást dr. Szász István Tas leányfalui író
nyitotta meg. Az alábbiakban az õ beszédébõl
idézünk.

Az itt bemutatkozó mûvész szobrász, festõ és
grafikus egyszemélyben. A kõbe, fémbe, fába vagy
az agyagba éppen úgy lehel lelket, amiképpen az õ
lelke is telítve van ezeknek az anyagoknak a

tiszteletével. A Teremtõ teremtette anyagból teremti
meg az azt alkotó dicsõségét is magában rejtõ
alkotást. Soli Deo Gloria.
De a környezõ földi világ ott él benne s ott
tükrözõdik munkáiban, mert egy percre sem feledi,
hogy õ maga is annak része, abban él és nem sza-
kadhat el attól, aminek lelkes részét képezi. Minden
lehetõséget felhasznál arra, hogy ezt a lelket belele-
helhesse a maga alkotásaiba. És érezhetõ, hogy
ebben sem öncélú, nem csupán saját emlékmûvét
építõ alkotó, hanem a szolgálat embere. 
Vendégünknek egyre megy, hogy az anyagból el-
vesz, ahhoz hozzáad, azt formálja, vagy két dimen-
zióban ábrázolja. Otthonosan járkál az alkotás
világában, s miközben keze a mûvész csalhatatlan-
ságával jár el, az eredményben mindenkor ott van a
szív és a szellem lenyomata is. Munkái azt su-
gallják, hogy azokat a mûvész jókedvében terem-
tette. Érezhetõ, hogy szereti az alkotó munkát,
élvezi a mûterem világát és szeretve tiszteli a kezébe
kerülõ anyagot, amely talán éppen ezért, mintha
minden ellenkezés nélkül adná át magát az alkotó
felülrõl vezérelt akaratának. Pedig tudva-tudja, hogy
a természet, az anyag tisztelete nem divat manap-
ság. (…)
Páljános Ervin munkáit szemlélve tehát gazdagab-
bak leszünk. Gazdagabbak leszünk nem csupán az õ
imperatívuszaival, de egy különös kényszer éb-
resztette belsõ utazással is. Gondolkodni kezdünk.
Sok mindenrõl, ami fontos, ami nélkülözhetetlen,
amit egy durva, vad és õrült világ ki akar dobni
törékeny léghajónkból.

Páljános Ervin 
1959. február 25-én született Budapesten. Tanulmányait a
Képzõ és Iparmûvészeti Szakközépiskola után a
Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász szakán Somogyi József
és Borsos Miklós irányítása mellett fejezte be 1982-ben.
Azóta nagyszámú egyéni és kollektív kiállításon vett részt és
munkái megtalálhatók Európa, Amerika és Ázsia több
országában. Több tíz köztéri munkája közül néhány: a szent-
endrei egész alakos II. János Pál szobor, Szabó Lõrinc
budapesti síremléke, Molnár Ferenc budapesti mellszobra,
Petõfi és Vasvári szentendrei szobrai. A fõvárosi és vidéki
közgyûjtemények mellett alkotásai megtalálhatók a
Vatikánban is. 
Díjai: Herman Lipót, Neufeld Anna és Pro Urbe Szentendre.

Elindult a Zeneház

Tízedik tanévét kezdte idén a
Zeneház, mely komplex személyi-
ségfejlesztõ program zenei esz-
közökkel. A nyári szünet hiányát
enyhítendõ júniusban egy héten
át minden nap jöhettek zeneböl-
csibe és zeneoviba a zenét ked-
velõ családok a zeneiskola
nagytermébe.
Szeptember második hetében
újraindultak a foglalkozások. Zene-
oviba heti két alkalommal délután
járnak a 4-7 éves korú gyermekek.
A csoport új tagokkal bõvült, az
iskolába menõk helyére 3-4 évesek
érkeztek. Ügyesen, bátran, kísérõ
nélkül vettek részt már az elsõ
foglalkozáson is, mintha mindig
közénk jártak volna! 

Az apróbbakkal elõször a Védõnõi
szolgálat új épületében szervezett
Anyatejes világnap alkalmával
énekelhettünk közösen, édes-
anyák kisdedeikkel és nagyobb
testvérekkel. Utána a szomszédos
zeneiskolában indult az idei elsõ
zenebölcsi. Az esõs, hûvös idõ
ellenére boldog viszontlátásban
és az új babák örömteli köszön-
tésében volt részünk a sok zenei
játék, élmény mellett. 

Szeretettel hívjuk az énekelni
vágyó családokat, tartsanak ve-
lünk csütörtökönként 10 órától
a zeneiskola nagytermében,
ahová bejelentkezni nem szük-
séges. Információ a www.vuji-
csics.net zeneovi-zenebölcsi
menüpont alatt.
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A Múzeumok Õszi Fesztiválja
programja
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.

Október 6. szombat
14.00-16.00: Rakosgató - motívumkeresés
és képépítés gyerekeknek az Archívum –
Deim Pál 80 címû a kiállításban,
rögtönzött minikiállítással egybekötve (6
éves kortól)
16.00-18.00: Tárlatvezetés Kolozsváry Marianna
mûvészettörténésszel az Archívum – Deim Pál 80  címû
kiállításban

Október 13. szombat
14.00-16.00: Ujjgyakorlat - beszélgetés és alkotó
foglalkozás gyerekeknek a sokszínû mûvészet jegyében
a Malomkörzés - a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
hallgatóinak kiállításában  (6 éves kortól)
16.00-18.00: Tárlatvezetés Istvánkó Bea
mûvészettörténésszel a Malomkörzés - a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem hallgatóinak kiállításában
címû kiállításban

Október 20. szombat
14.00-16.00: Térfoglaló – installáció-készítés hozott tár-
gyakból Szombathy Bálint Városjelek, 1971-2012 címû
kiállításában (8 éves kortól)
16.00-18.00: Családi társasjáték készítés az elkészült
installáció felhasználásával

NÉPMÛVÉSZETEK HÁZA
Rákóczi u. 2.

Október 13. szombat
14.00–18.00: „Szóló szõlõ, csengõ barack” – a program
a Szentendre és környéke gyümölcskultúráját bemutató
idõszaki kiállításhoz kapcsolódik. Az õszi tematikus
napon foglalkozunk az évszak gyümölcseivel, a tájfaj-
tákkal, felhasználásukkal, értékesítésükkel, méréssel,
piacozással. Gyümölcsábrázolásokat mutatunk be a
címerektõl a népmûvészeti tárgyakig. „Batyut kötött a
hátára” – Hogyan cipekedtek a régiek? Mindenki
kipróbálhatja a teherbírását. Mérlegeljük a helyzetet –
mérünk rugós, karos és tányéros mérleggel, mázsával,
vékával. Sz. Tóth Judit néprajzkutató elõadása
térségünk gyümölcskultúrájáról. 

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.

November 10. szombat
14.00–24.00: A program a Szentendrei Képtár római
koros régészeti kiállításához kapcsolódik, mely a limes
dunakanyari szakaszát mutatja be a kora-római korban.
A kiállítást a visegrádi Mátyás király Múzeummal
együttmûködve rendezzük meg.
14 órától római katonai hagyományõrzõk a Fõ téren, 15
órától a kiállítás kurátora tárlatvezetést tart, 15 órától
War game – rómaiak és barbárok harca ólomka-
tonákkal, 17 órától elõadások Szentendre és a
Dunakanyar római koráról, 19:30-tól antik zene, 20:30-
tól a Ripa Pannonicát bemutató film vetítése, 23 órától
római étkek kóstolója 

Info: www.pmmi.hu; 
www.facebook.com/
pestmegyeimuzeumok

Boromisza Tibor emlékkiállítása

Október 18-án, csütörtökön 16 órakor nyílik Boromisza Tibor festõmûvész emlékkiállítása a
MûvészetMalom (Bogdányi u. 32,) északi szárnyában. Köszöntõt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató és dr. Dietz Ferenc polgármester. Üdvözlõ beszédet mond Lázár János
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár.
A kiállítást megnyitja Szûcs György, a Magyar Nemzeti Galéria fõigazgató helyettese. A kiállítás kurátora
Török Katalin (Ferenczy Múzeum), társkurátor Jurecskó László (MissionArt Galéria). A kiállítás
megtekinthetõ február 6-ig.

A FESZTIVÁL PROGRAMJA

Október 5-én, pénteken

15.30 órakor
A TESTVÉRMÚZSÁK FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÁSA

16 órától
TÁNC, TÁNC, TÁNC
A Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán folyó képzést 
bemutató program
A Táncmûvész BA és a Táncos és próbavezetõ 
BA hallgatók elõadásában
19 órakor
TÁLAS ÁRON TRIÓ
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz-tanszakos
hallgatóinak koncertje

Október 6-án, szombaton

10-20 óráig
A Színház és Filmmûvészeti Egyetem vizsgafilmjeinek
vetítése
a MalomCafé melletti teremben
10 órakor
VARGA GERGELY DUÓ
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz-tanszakos
hallgatóinak koncertje
15 órától
REPÜLÕ SZÕNYEG 
Táncolják a Budapest Tánciskola táncosai 
Rendezõ: Angelus Iván
17 órától
KÉMHATÁS 
testfilm
Rendezõ: Angelus Iván

19 órától
HAROLD PINTER: A GONDNOK 
A negyedéves fizikai színházrendezõ-koreográfus osztály
elõadása
Rendezte: Lukáts Andor Kossuth-díjas Érdemes mûvész

Október 7-én, vasárnap

10 órától
BORKA MUMUSFÖLDÖN 
A Színház és Filmmûvészeti Egyetem hallgatóinak
meseelõadása
Utána közös beszélgetés/bábozás a gyerekekkel
15 órától
BIG DRAW – NAGY RAJZOLÁS
a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem hallgatóival
19 órától
FEDERICO GARCIA LORCA: BERNARDA ALBA
HÁZA
A Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem 
elsõ éves mesterképzõseinek zenés elõadása
Rendezte: Patkó Éva

A MûvészetMalom középsõ épületszárnyában
MalomKörzés címmel a Képzõmûvészeti Egyetem hall-
gatóinak kiállítása látható. A fesztivál mindhárom napján a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem hallgatói árusítják
munkáikat.

Az elõadások helyszíne a MûvészetMalom udvara, rossz
idõ esetén a Malom középsõ épületszárnya.
A belépés mûvészeti képzésben részt vevõ egyetemi hall-
gatóknak – diákigazolvány felmutatásával – díjtalan.
Napijegy: teljes árú: 1000 Ft, 6-24 éves korig és 62 év
felettieknek: 500 Ft. 3 napos karszalag: 2000 Ft, 6-24
éves korig és 62 év felettieknek: 1000 Ft
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Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Október 12. péntek 18 óra
„KÕSZIKLÁBÓL VIZET 
FAKASZTANI” 
IV. BÉLA KIRÁLY KÜLDETÉSE
Varga Tibor elõadása

Október 19. péntek 18 óra
BOLDOGASSZONY-KULTUSZ ÉS
AZ ÕSI PÁLOS REND
Rekettyés Mária történész elõadása

Október 26. péntek 18 óra
ISTENANYA SZEREPE 
A TÖRTÉNELEMBEN
Kiss Irén elõadása

Kolping Akadémia
Közösségi ház, Török köz

Október 13. szombat 16 óra
FÖLDRE NYÍLÓ ABLAK A TÓ. 
SVÉD IRODALMI NOBEL DÍJASOK
Harrach Ágnes svéd nyelvtanár, tolmács, a
Magyar-Svéd Baráti Társaság elnökének
elõadása

ELÕADÁS

Dumaszínház
November 10-én, szombaton
18 órakor Dumaszínház a Pest
Megyei Könyvtár épületében.
Fellép Kõhalmi Zoltán és
Badár Sándor. Jegyek elõvétel-
ben a Tourinform irodában
kaphatók (Jókai u.- Dumtsa u.
sarka) 2500 Ft-os áron.

Losonci Miklós 
kitüntetése
Dr, Losonci Miklóst, a két éve
elhunyt szentendrei írót, iro-
dalomtörténészt az Országos
Petõfi Társaság elnöksége a
táraságban kifejtett
meghatározó kutató, nép-
szerûsítõ és kultuszápoló
tevékenységéért Petõfi-díj elis-
merésben részesítette. 
A díjat az elhunyt professzor
özvegye, Losonci Lilla fes-
tõmûvész vette át szeptember
29-én, Pápán, a Petõfi
emlékhelyek 26. nemzetközi
találkozója alkalmával
Kispálné Lucza Ilona elnök
asszonytól.

MUSICA BEATA VEGYESKÓRUS 
Várják az énekelni szeretõk jelentkezését.
Próbák minden kedden 18-20 óráig a
DMH-ban. Kórusvezetõ: Bokorné Forró
Ágnes.

SZENTENDRE NÉPTÁNCEGYÜTTES
– FELNÕTT CSOPORT 
Várják táncos elõképzettséggel és gyakor-
lattal rendelkezõ táncosok jelentkezését,
akik szeretnének egy vidám közösséghez
tartozni. Próbák a PMK színháztermében
(Pátriárka u. 7.) minden hétfõn és
csütörtökön 19-22 óráig. Mûvészeti
vezetõk: Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ. 

SZENTENDRE NÉPTÁNCEGYÜTTES
– GYERMEK CSOPORTOK 
Régi és új gyerekek jelentkezését várják,
akik szívesen megismerkednének a magyar
nép dalaival, táncaival, szokásaival, és
késõbb szeretnének részt venni a felnõtt
csoport színpadi munkájában is. I-es cso-
port: 6-8 évesek, II-es csoport: 9-14
évesek. Próbák a PMK színháztermében
minden hétfõn és csütörtökön, az I-es cso-
portnak 16.30-17.30-ig, a II-es csoportnak:
17.30-18.30-ig. Mûvészeti vezetõk: Kocsis
Enikõ és Fitos Dezsõ.

NÉPTÁNC FOGLALKOZÁSOK 
KICSIKNEK – ÚJ!
Néptánc, népi játékok 2-6 éves korú gyer-
mekek számára. Mûvészeti vezetõ: Sütõ
Melinda. A foglalkozások két csoportban
zajlanak: 1.csoport: 2-4 éves korig, 2. cso-
port: 5-6 éves korig. 
Idõpont: szerdán 11-12 óráig, valamint
13.30-tól 14.30-ig a DMH balett termében.
Ára: 2-4 évesek szüleikkel 1000/alkalom,
5-6 éveseknél gyermekenként 500 Ft/alka-
lom.

DIÓTÖRÕ BALETTISKOLA 
Öt csoportban dolgoznak a gyerekek min-
den kedden és csütörtökön a DMH balett
termében, öt és fél éves kortól 16 éves
korig. Vezetõk: Gyúróné Domján Andrea
és Gyúró Tamás. Idõpontok: kedd, 13-
19.30-ig, csütörtök: 13-18.30-ig. Elsõ
foglalkozás: október 2. 
A Diótörõ Balettsikola I.-II. cso-
portjába még lehet jelentkezni.
Szeretettel várják az 5-8 éves
gyerekeket!
http://www.diotorobalett.hu/

WELLDANCE S.E.
TÁNCTANFOLYAMAI 
Táncok világa: akrobatikus
rock and roll, videoclip tánc,
ír néptánc, show tánc, 

musical tánc. Fashion Dance: divat és tánc
egyben. Táncos manótorna. Hip-Hop. 
A tanfolyamokat többszörös országos,
illetve Európa és világbajnok edzõk vezetik
a DMH-ban. Idõpontok: hétfõn: 15.30-
18.30-ig a balett teremben, 16.30-17.30-ig
a Barlangban, szerdán: 16-20-ig, pénteken:
16-17-ig. 
További info: www.welldance.hu, 
06-20-361-5663. 

FILIBILI NÉPDALKÖR 
Az elsõsorban óvónõkbõl álló népdalkör
várja pedagógusok jelentkezést a nép-
dalkörbe. A próbák helyszíne a
Püspökmajor Lakótelepi Óvoda, idõpontja
minden csütörtökön 17 óra. Népdalkör-
vezetõ: Lázár Enikõ.

SZENTENDREI GYERMEKSZÍNPAD
ÉS KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ 
Vezeti: Kertész Kata. Próbák keddenként:
17-20 óráig a DMH-ban, péntekenként:
13-20 óráig a PMK színháztermében.

SERDÜLÕK PÁLYAORIENTÁCIÓS
ÉS TANÁCSADÁSI PROGRAMJA
Péntekenként 16-18-ig a DMH-ban.

ZUMBA ÉS VEGYES
TÁNCOKTATÁS – ÚJ!! 
Szerdán 19:00-20:00 óráig zumba, oktató:
Naszvadi Adrienn. Szerdán 20–21.30-ig
vegyes táncoktatás. Info: 06-30-348-0548. 

JÓGA TANFOLYAM – ÚJ!! 
Kedden és csütörtökön 8-9.30 között.
Vezeti Kiss Edina. 

BABA-MAMA KLUB
Csütörtökönként 10-11.30-ig. A részvétel
ingyenes. 

GYÓGYTORNA A DMH-BAN
Férfiaknak és nõknek egyaránt hátfájás
ellen, csontritkulás megelõzésére, tartás
javítására, csípõ, váll nyújtására. Vezeti
Vajda Ágnes, több mint 30 éves kórházi és
rendelõintézeti tapasztalattal rendelkezõ
gyógytornász. Idõpontok: hétfõn és
csütörtökön 18.30-20-ig.

FALIKÁRPITSZÖVÕ SZAKKÖR
foglalkozások hétfõnként 17-20-ig a DMH-
ban. Várják a régi tagokat és további
érdeklõdõk jelentkezését. Vezeti: Czakó
Margit iparmûvész.

SZENTENDRE GYÖKEREI BARÁTI
TÁRSASÁG 
Vezeti: Boda Anikó. Idõpont: minden
hónap elsõ hétfõjén 18-20-ig a DMH-ban.

KÉK DUNA NYUGDÍJAS KLUB 
Változatos programokkal várják az 
idõskorúakat a DMH-ban. Vezeti Baróthy
Lászlóné. Idõpont: minden második
csütörtökön 16 órától.

SAKK KÖR
Vezeti Guba Miklós FIDE mester. 
Idõpont: minden szerdán 16.45-18.45-ig 
a DMH-ban. 

BÉLYEGGYÛJTÕ KÖR
Hétfõnként a DMH-ban. 

GALAMBÁSZ KÖR  
Hétfõnként 18 órától a DMH-ban. 

BÜTYKÖLDE A DMH-BAN

Október 13. szombat 9-12 óra
Textilre nyomdázott gyümölcsök 
és termésfigurák készítése

November 10. szombat 9-12 óra
Zsugorka és gyöngy ékszerek készítése

Decemberben minden szombaton
Adventi készülõdés: adventi koszorú
készítése, Luca búza ültetése,
angyalkészítés, karácsonyi 3D-s képeslap
és ajándékok készítése, mézeskalács-sütés

A részvétel ingyenes, alapanyagot aki tud,
hozzon magával!

•

FOGLALKOZÁSOK A LAKÓTELEPI
KLUBBAN
(Hamvas Béla u. 6., tel. 314-585) 

GYÓGYTORNA
Minden kedden 18 órától, 
vezeti Vajda Ági gyógytornász.

HATHA JÓGA
Hétfõn 8.30-10; 16.30-18 és 18-19.30 óra
között, szerdán: 17.15-18.45-ig. 

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI
NYUGDÍJAS KLUB 
Szeretettel várnak minden idõskorút 
változatos programokkal, klubnapokkal.
Idõpont: minden páros hét szerdáján, 
14 órától. 
Vezeti: Oravecz Lászlóné.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ 
Havonta egy alkalommal, szombati napon,
10 órától. 
A részvétel ingyenes.

UNIVERZUM KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 19 órától.

A Szentendrei Kulturális Központ tájékoztatója a tanfolyamokról,
klubokról, szakkörökrõl

Foglalkozások a Dunaparti Mûvelõdési Házban (DMH, Dunakorzó 11/A., tel. 301-088)
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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 

október 5. péntek
15.20 MERIDA, A BÁTOR 2D (100’) (6)
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült
18.40 ISMERETLEN FÉRFI (113’) (16)
20.45 A KIRÁLY BESZÉDE2D (118’) (12)

fsz.: Colin Firth, (2011-ben 4 Oscar-
díj)

október 6. szombat
15.20 MERIDA, A BÁTOR 2D (100’) (6)
17.00 TEÁTRUM FEKETÉN-FEHÉREN

Paraszkay György fotókiállításának
megnyitója

17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) 
– Fekete István regényébõl készült

18.45 VALAKI MÁS ÉLETE (97’) (12) fsz.:
Juliette Binoche

20.30 RÓMÁNAK SZERETETTEL 2D (102’)
(12) – Woody Allen filmje

október 7. vasárnap
15.20 MERIDA, A BÁTOR 2D (100’) (6)
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) 

– Fekete István regényébõl készült
18.45 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)

(16’) fsz.: Helen Mirren és
Christopher Plummer

20.45 NÉMAFILM (70’) (6) – két hal-
lássérült közéleti emberrõl szól

október 8. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK

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

18.30 HALOTTAS KÖNYV - SCHMIDT ÉVA
ÉLETE HALÁLA UTÁN (90’) - A
MAGYAR LÉLEK ARCAI SOROZAT

20.10 RÓMÁNAK SZERETETTEL 2D (102’)
(12) Woody Allen filmje

21.55 NÉMAFILM (70’) (6) – két hal-
lássérült közéleti emberrõl szól

október 9. kedd
17.00 NÉMAFILM (70’) (6) – két hal-

lássérült közéleti emberrõl szól
18.30 PRIDE (115’) (16’) jó „meleg”

vígjáték
20.30 SLEEPING BEAUTY (101’) (18) fsz.:

fõszerepben Emily Browning

október 10. szerda
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült
18.30 PÁRIZS MANHATTAN (77’) (12)

romantikus, francia vígjáték
20.00 VALAKI MÁS ÉLETE (97’) (12) fsz.:

Juliette Binoche

október 11. csütörtök
17.00 A VASLADY (105’) (12) fsz.: Meryl

Streep
18.45 LAZHAR TANÁR ÚR (94’) (12)
20.15 AGLAJA (110’) (16)

október 12. péntek
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült

18.45 AGLAJA (110’) (16)
20.35 A MÁSODIK FELESÉG (93’) (16) – a

török hagyomány szerint...

október 13. szombat
14.30 SAMMY NAGY KALANDJA 2 2D

(95’) (6)
16.00 EGY FIURÓL (97’) (12) - MOZIZZ

OKOSAN ! SOROZAT
18.00 AGLAJA (110’) (16)
20.00 A MÁSODIK FELESÉG (93’) (16) – a

török hagyomány szerint…

október 14. vasárnap
15.30 SAMMY NAGY KALANDJA 2 2D

(95’) (6)
17.15 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült
19.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn)
20.00 A MÁSODIK FELESÉG (93’) (16) – a

török hagyomány szerint…

október 15. hétfõ
17.00 LOURDES (96’) (12)
18.40 A MÁSODIK FELESÉG (93’) (16) – a

török hagyomány szerint…
20.20 LAZHAR TANÁR ÚR (94’) (12)
21.55 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az

állatok titokzatos ösztöneirõl…

ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA SZEPTEMBER
16-17-18

október 16. kedd
17.00 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN 2D (94’)

(12) Woody Allen filmje
18.35 EGY VESZEDELMES ELME

VALLOMÁSAI (113’) (16) -
LÉLEKMOZI SOROZAT

20.40 ÉLETREVALÓK (112’) (12) megindító
és mégis vicces

október 17. szerda
17.00 ÉLETREVALÓK (112’) (12) megindító

és mégis vicces
19.00 HARRY BROWN (98’) (18) fsz.:

Michael Caine
20.45 MISSION LONDON (107’) (16) – fer-

geteges politikai szatíra egy
nagykövetrõl

október 18. csütörtök
17.00 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN 2D (94’)

(12) Woody Allen filmje
18.35 MISSION LONDON (107’) (16) – fer-

geteges politikai szatíra egy
nagykövetrõl

20.30 HARRY BROWN (98’) (18) fsz.:
Michael Caine

október 19. péntek
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült
18.40 GONDOLATOK A VALLÁSOS

VILÁGKÉP NÕI PRINCIPIUMÁRÓL
(70’) - MUZSIKUSPORTRÉK-
IKONOSZTÁZ SOROZAT

20.00 SZESZTOLVAJOK (101’) (16) ang.-
fr.-belga-olasz vígjáték (Cannes-i
díjas)

21.45 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az
állatok titokzatos ösztöneirõl…

október 20. szombat
15.30 CSINGILING A SZÁRNYAK TITKA

2D (92’) (kn)
17.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn)
18.45 MISSION LONDON (107’) (16) 

– fergeteges politikai szatíra egy
nagykövetrõl

20.35 MAGIC BOYS 2D (90’) (16) -
vígjáték

október 21. vasárnap
15.30 CSINGILING A SZÁRNYAK TITKA

2D (92’) (kn)
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az

állatok titokzatos ösztöneirõl…
18.00 TUTAJOSOK (147’) – M-IZ BT. „Vas

Miklós Filmklub”

Új kiállítótér Szentendrén
Kortárs mûvészeknek kínál bemutatkozási lehetõséget a Péter-Pál
Galéria. Az új kiállítóhely tulajdonosának mûhelyében eddig lámpák-
ban és antik bútorokban gyönyörködhettek a betérõk. Nagy Péter azon-
ban képkeretezéssel is foglalkozott, miközben ismeretségek és barátsá-
gok szövõdtek a szentendrei alkotókkal, s így született meg az ötlet,
hogy mûhelye galériává bõvüljön.
A Péter-Pál Galéria nyitására tizenkét alkotó hozta el mûveit. A
találkozóra Lukács János festõmûvész is ellátogatott. – Péter felhívott,
és elmondta, hogy a keretezéssel együtt egy bemutató galériát szeretne
csinálni. Kérdezte a véleményemet, s én megmondom õszintén, örültem
a hírnek. Ebben a nehéz világban mindent meg kell fogni, és így talán
közösen jól járunk majd. Nehéz most a mûvészek helyzete, talán csak
a kezdetek voltak ennyire nehezek. Az embereknek ennivalóra is kevés
van, nemhogy festményt vásárolhatnának.

PÉTER-PÁL
GALÉRIA

Pátriárka u. 8. 
(a könyvtárral

szemben)

Nyitva: 

keddtõl 
szombatig 

9-tõl 17 óráig, 
vasárnap és
hétfõn zárva



ADÁSVÉTEL

Körkéses szabászgép eladó 50
ezer Ft-ért. Tel. 06-30-515-6544.

Virág-és ajándékbolt teljes
berendezése eladó: pult lekere-

kített gránitlappal, kovácsolt-
vasból készült különféle méretû
polcok, vörösre pácolva. Tel.
(26) 314-270.

1950-es évekbeli polírozott, sötét
színû kombinált szekrénysor 30
ezer Ft irányáron eladó. Tel. 06-20-
362-4079.

Sötétbarna, modern fazonú, 48-as
nutria bunda újszerû állapotban,
tisztítva 100 ezer Ft-ért eladó.
Ugyanitt Neumann automatic 16
mûveletes asztali varrógép 18 ezer
Ft-ért eladó. Tel 06-20-912-1918.

ÁLLÁS

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

ÁLLÁST KERES

Takarítást, vasalást, gyermek-
felügyeletet vállalok, hívjon biza-
lommal. Tel. 06-30-309-9107.

Gyermekfelügyeletet, takarítást,
vasalást vállalok. Tel. 06-30-328-
0211.

EGÉSZSÉG

Súlyos, végstádiumú betegek,
gyermekek és felnõttek otthoni
ápolását, lelki gondozását vál-
lalom napi négy órában, hos-
pice gyakorlattal. Levélcím:
arodsi@freemail.hu.

Pedikûr-körömgomba- és 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

Kõzúzó utcai kétszobás önálló
mérõkkel felszerelt lakás udvari
gépkocsi beállóval kiadó. Tel. (26)
318-776, 06-70-944-0859.

Szentendre, Duna-korzón 
I. emeleti, udvarra nézõ, másfél
szobás egyedi fûtésû lakás 60 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó, gépkocsi-
beállóval. Tel. 06-70-600-2684.

Igényesnek különálló lakrész kiadó.
Tel. (26) 301-080.

90 nm-es lakás: 3 szobás, kul-
turált, 90 ezer Ft/hó áron, és
Tahiban 50 nm-es korrekt kis
ház 40 ezer Ft/hó áron kiadók.
Tel. 06-30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-
es, III: emeleti, körpanorámás,
bútorozott, fûtésmérõvel felszerelt
lakás hosszú távra kiadó. 50 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-9080.

Október 1-jétõl kis garzon 30 ezer
Ft + rezsiért kiadó. Kaució szük-
séges. Tel. 06-20-962-4940.

Garzonlakás kiadó Szentendrén,
az Ady Endre út 30. szám alatt.
Tel. 06-20-495-0144.

Leányfalun, a strandtól 200 m-re 2
+ 2 félszobás, összkomfortos
családi ház kis rezsivel kiadó. Tel.
(26) 313-684, este, 06-20-386-
9498, napközben.

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, kitûnõ helyen, 40
nm-es kulturált faház, dupla
garázzsal, szép formás telken
18 millió Ft irányáron eladó a
Berek utcában. Tel. 06-30-299-
0376.

Eladó a Kondor Béla utcában,
igényesen felújított, 60 nm-es
lakás, egyedi, házközpontú fûtés-
sel. Tel. 06-30-989-1938. Kérem,
csak magánszemély hívjon!

Duna-korzón tulajdonosától eladó
65 nm-es, napfényes lakás, nagy
terasszal, zöldkerttel, tárolóval
19,5 millió Ft-ért. Tel. 06-30-515-
6544.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria, rossz állapot-
ban 500 nöl-es hatalmas
telekkel 40 millió Ft irányáron
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Garázs eladó a Rózsakertben 1,2
millió Ft-ért. Tel. 06-20-298-0973.

Garázs eladó az angol házaknál, a
garázssoron. Tel. 06-20-942-4954.

Eladó családi- vagy ikerházat kere-
sek 35 millió Ft-ig. Tel. 06-30-876-
7934.

Eladó lakást keresek II. emeletig.
(panel is lehet). Tel. 06-30-876-
7934.

Tulajdonosától eladó a Bükkösnél
dupla telek házzal. Varázslatos,
nézze meg! Ára: 35 millió Ft. Tel.
06-30-701-9002.

Szentendre belvárosában, a
Bükkös-patak közelében 3 szoba,
összkomfortos családi ház eladó.
200 nöl-es telken. Irányár: 36 millió
Ft. Tel. 06-20-362-4079.

Szentendre, Püspökmajor-
lakótelepen, a Fehérvíz utcában, III.
emeleti, 56 nm-es, hõmennyiség-
merõs, igényes beépített kony-
habútorral, klímával, körpanorámás
kilátással, tulajdonosától eladó.
Tel. 06-20-314-9080.

A második legnagyobb dalmát
szigeten, Brácson 440 nm
alapterületû ház rendezett kert-
tel, egzotikus gyümölcsfákkal
eladó. A házban három lakás
van kialakítva: a földszinti 30

nm-es, mellette még egy lakás
kialakítható. A magasföldszinti
55 nm-es, nagy terasza van
beépített grillsütõvel és kinti
zuhannyal. Az I. emeleti 70 nm-
es, pompás kilátással a
tengerre. Mindegyik lakás jól
felszerelt (TV, klíma stb.) Ár:
350 ezer Euro.
Érdeklõdni a szerkesztõségben
lehet: (26) 505-120, 06-20-260-
4642.

Szentendrén, az Egres út
környékén szerkezetkész családi
ház 917 nm-es telken, 180 nm
hasznos alapterülettel, haláleset
miatt sürgõsen eladó. Hagyatéki
érték: 33 millió Ft, eladási ár mege-
gyezés szerint. Tel. 06-20-974-
5235.

Eladom vagy budapesti, szenten-
drei lakásra cserélem 21 millió Ft-
os érdi, összközmûves ingat-
lanomat, rajta 43 nm-es lakható kis
házzal. Tel. 06-30-290-8648.

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás
nagy terasszal, tárolóhasználattal
csúsztatott zsalus társasházban.
Tel. 06-70-604-4882.

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

Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5 6 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

Angol és francia nyelvórák, kor-
repetálás, nyelvvizsga- felkészítés
a belvárosban. Tel. (26) 302-554.

Matematikából középiskolába
felvételizõknek (8-6-4 osztályos)
intenzív felkészítést vállalok rend-
szeres tesztekkel. Tel. 06-30-855-
3543.

Stresszoldó és energetizáló tan-
folyamok és foglalkozások
Szentendrén, a Jóga Térben. Nyílt
óra: október 7-én, vasárnap 19-20
óráig. www.relaxaciomuhely.hu.

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

Matematikából, fizikából nagy
gyakorlattal korrepetálást, nyol-
cadikosoknak felvételi felkészítést,
érettségizõknek speciális kurzust
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 vizsgáz-
tatási tapasztalattal. Tel. 06-30-
224-5798.

SZOLGÁLTATÁS

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

Bérelhetõ személy és kisteher-
autók a Szentendrei úton, Opel
Astra 1-10 nap: 6900 Ft, 10-20
nap: 6 ezer Ft, 20 naptól 5 ezer Ft.
Opel Vivaro kisteher 1-10 nap:
8900 Ft, 10-20 nap: 8 ezer Ft, 20
naptól 7 ezer Ft. Tel. 06-20-522-
9102.

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

TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR TÁRSKERESÕ!

- személyes konzultáció,-
egyéni és párterápia,-
krízishelyzetek feloldása.
www.újrakezdés.hu, Füzes
Fruzsina, 06-20-823-2025.

ÜZLET

Szentendrén, a Kossuth utca
9.szám alatt 20 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. Tel. 06-20-974-5235, dr.
Buzás Judit.

Budakalászon 18 és 36 nm-es he-
lyiségek kiadók. Saját parkoló, mel-
lette ABC, húsbolt, illetve óvoda.
Alkalmasak: iroda, cégközpont,
székhely, illetve szolgáltatás, rak-
tár hasznosításra (25/50 ezer
Ft+áfa). Tel. 06-20-530-8867.

18 éve mûködõ, 80 nm-es vegyes-
bolt kiadó a Szentlászlói úton. Tel.
(26) 317-826.

KIADÓ 28 nm-es üzlethelyiség,
irodának, raktárnak stb., 4 kocsi
beállóval az udvarban. Tel. 06-20-
912-1918.

Szentendre-Pomáz közötti hátsó út
mellett 0,67 hektár mezõgazdasági
területen 400 nm-es, 4,5 m bel-
magasságú, egyterû, 12 m széles
épület, 66 nm-es tégla épülettel
ásott kúttal+ipari árammal eladó,
vagy hasznosításra társat keresek.
Tel. 06-70-944-0859, (26) 318-776.

Kõzúzó utcai ipartelepen 3600 nm-
es telken 700 nm-es földszinti

épület 320 nm-es, I. emeleti 
mûhely (raktár) +200 nm-es
panorámás iroda eladó, kiadó, vagy
hasznosításra társat keresek. Tel.
06-70-944-0859.

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

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

Hirdessen a Szentendre
és Vidékében!

Apróhirdetéseink 100 Ft/szótól!
Hirdetésfelvétel: 

hétfõ-kedd
9.00-18.00 óráig

Dunakorzó 11/A
reklam@szevi.hu

26/505 120
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JÓGA!   
KEDD 10:00 CSÜTÖRTÖK 18:00 1000 Ft/ alkalom 
Szentendre Waterfront Hotel Duna-part

MOSOLY, ENERGIA, LELKI BÉKE 
tel: 20-972 7373 http://jogaszentendre.netlap.net

BASEBALL 

Ismét bajnok a Szentendre Sleepwalkers 

20 éves fennállása alatt a 8. bajnoki címét szerezte csa-
patunk a múlt hét végén zárult döntõben.

Nehezen indult az év. Vállalva a szlovák-magyar interligás szereplést
is, gyakorlatilag végigvert bennünket az egész mezõny. Igaz, két
meghatározó játékosunk, Kondás Márk és Simonyi Dénes, ösztöndíjjal
külföldön tanultak a tavaszi alapszakaszban. A kupán is leszere-
peltünk, és rajtunk kívül senki sem hitte, hogy bajnokok leszünk. Talán
mi sem. De komolyan vettük. Készültünk. 

Az idei kupagyõztest az elõdöntõben nagy pontkülönbségekkel három
meccsen vertük. Majd jött az évek óta tartó rangadó az óbudai csapat-
tal. Három gyõzelem kellett az idei bajnoki cím elnyeréséhez. Az elsõ
meccsen nagyon szoros, 5:4 arányú vereséget szenvedtünk, majd
következõ nap váratlanul nagyarányú, 14:5-ös gyõzelmet arattunk. Ez
már nagyon bíztató volt. Így a következõ hétvége sok izgalmat ígért,
lesz-e bajnokavatás, kit avatunk, vagy lesz-e 5. meccs.
Izgalmasan alakult mindkét meccs. Szoros eredmények születtek, és a
legutolsó pillanatig nyílt volt, hogy ki fog gyõzni. A 3. meccs a 9.
játékrészben még 3:3-ra állt és csak a 10. játékrész döntött a javunkra
6:5 arányban. Köszönhetõ a csapat küzdeni akarásának és kiváló ifjú
dobónknak, Szabó Tamásnak.
Vasárnap még nagyobb volt az izgalom. Ha nyerünk, mienk a bajnoki
cím. Így lett! A 6. játékrészben szereztünk 4 pontot, az óbudaiak még
egyet sem. A 9-ben az óbudaiaknak még volt lehetõségük az egyen-
lítésre, de jó védekezésünknek, Gyurcsek Péternek, majd a végén az õt
leváltó Nikolics György dobóknak köszönhetõen csak 2 pontot tudtak
begyûjteni az óbudaiak. 
Azóta a baseball hazai ismerõi azt kérdezik, hogy mi történt tavasz óta.
A két fontos játékos visszatérése mellett a csapat gyõzni akarása, a
csapatszellem megváltozása és nem kevésbé a hazai szurkolók megje-
lenése meghozta eredményét.

SIMONYI GYÖRGY klubelnök

KÉZILABDA

NB I/B, nõk

Szeptember 23.
Szentendrei NKE –

Mohács TE 26-31 (16-16) 
Csapatunk egy félidõ erejéig
egyenlõ ellenfele volt az élcso-
portban lévõ mohácsiaknak. A II.
félidõ elején tízperces „góliszony”
jellemezte a mieink játékát, így
hiába lett a végén megint
kiegyenlített a játék. 
A junior lányok viszont nem
hagytak egy pillanatra sem esélyt
a mohácsi kislányoknak, akik
szemre szépen játszottak ugyan,
de nem volt átütõ erõ a játékuk-
ban. Eredmény 42-22 lett.

Szeptember 29. Szentendrei NKE
- Szombathelyi VSE 31-26 (17-
10). A mieink az elsõ félidõben jó
játékkal tetemes, hétgólos elõnyt
szereztek. A továbbiakban ez
háromra csökkent, de a hajrában
„visszajöttek a meccsbe” a
lányok, és megszerezték elsõ
gyõzelmüket.

NB I/B, férfi
Szeptember 30.:
Szentendrei KC - Százhalombatta
32-29.

LABDARÚGÁS

Szeptember 20.
Szentendre VSE –
Leányfalu 0-0, öreg-
fiúk mérkõzés. Az

eredmény ellenére jó mérkõzés
volt. A szentendreiek fölénye
jegyében indult a játék, a
vendégek ellentámadásai viszont
életveszélyesek voltak. A mezõny
legjobbja: Weisz Attila kapus volt.
A döntetlen igazságos.

Szeptember 22.
Pomáz ICO – Dunakeszi VSE 2-4
(1-2) megyei II. o. A nagyon lab-
dabiztos listavezetõ csapat meg-
érdemelten nyert. –  Jobbak vol-
tak! Ennyi! – ez volt Michna
István pomázi vezetõ edzõ véle-
ménye. Egyetértettünk, bár nem
nagyon örültünk ennek.

Szeptember 23.
PILE (Pilisszentkereszt) – Szada
(Veresegyház II) 3-2 (2-1). megyei
III. o. mérkõzés. A hazai csapat
úgy kezdett, hogy azt hittük, nagy
gyõzelem születik, de 2-0 után a
vendégek „talpra álltak”, vitat-
ható 11-esbõl szépítettek, majd
egyenlítettek. A jól küzdõ PILE
végül kicsikarta a gyõzelmet a
technikás, jól futballozó ellenfél-
lel szemben.
A Szentendre VSE – Fót II. 0-1

megyei III. o. mérkõzés. Kb. húsz
percet láttam belõle. A 10 emberre
fogyatkozott és sérülésektõl ti-
zedelt hazai csapat ekkor már
csak a nagyobb vereség ellen har-
colt – tiszteletre méltó elszántság-
gal. – Nem a Fót ellen kell nyerni
– mondtuk vigasztalásul. (Az
élbolyban vannak.)

Szeptember 24.
Solymár – Szentendre VSE 3-0 (2-
0) öregfiúk mérkõzés. A tarta-
lékosan felálló „mieink” játéka 20-
25 percen át gyõzelmet sejtetett, de
az elsõ góljuktól „felpörgött” haza-
iak megszerezték a második
góljukat, ettõl kezdve az eredmény
után futottunk, görcsölni kezd-
tünk, fáradtunk, sérültünk, min-
dent kihagytunk, amit csak lehe-
tett, még 11-est is! – Ezt a meccset,
így, ahogy van, el kell felejteni! –
zártuk le. – Gyengébb ellenfélre
számítottunk, az az igazság! Ezek
futottak, mint a gép!        GERLAI P.

JÓGA
Nyílt nap október 7-én Szentendre új jógaközpontjában, 

a Jóga Térben (Árpád u. 6.) www.jogaszentendre.hu
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IGÉNYES, RENDSZERES MOZGÁST SZERETNÉL HOSSZÚ TÁVRA ELÉRHETÕ ÁRON? 
EZ A 

PRÍMATORNA
• GARANTÁLTAN MAGYAR TALÁLMÁNY;

• HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ TORNA, ÖRÖK DIVAT;
• TÖBB MINT 20 ÉVE MÛKÖDIK;

• KORHATÁR NÉLKÜL VÉGEZHETÕ;
• FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ KOREOGRÁFIÁK IGÉNYES ZENÉKRE;

• HAS-FENÉK-COMB FORMÁLÁSA;
• HÁTIZOMZAT ERÕSÍTÉSÉT CÉLZÓ GYAKORLATOK;

• SZAKEMBEREK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT MOZGÁSSOR;
• PROFI OKTATÓ SEGÍTSÉGE;

• FANTASZTIKUSAN ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG.

ÓRÁK SZENTENDRÉN:   
HÉTFÕ-SZERDA 18.00-19.00 BARCSAY J. ÁLT. ISK. SZÍNHÁZTERME   

KEDD-CSÜTÖRTÖK: 08.00-09.00 EUROPA FITNESS
KEDD-CSÜTÖRTÖK: 18.00-19.00 FORMA STÚDIÓ

WWW.BODY-HOLLY PRIMATORNA ÉS DANCE CLUB.HU

TELEFONSZÁM: 06-30/399-44-65

Ismét a dobogó legtetején a Sziget S.E.
Satu Hurme lovasai a forró nyári felkészülések és tikkasztó versenyek után
learathatták kemény munkájuk gyümölcsét. Szeptember 28-29-30-án ren-
dezték meg az Országos Póni Klub Bajnokságot Budapesten, a Nemzeti
Lovardában. A versenyzõk három napon át versenyeztek díjlovagló és díj-
ugrató számokban. Volt  akinek két startja volt, de akadt, akinek kilenc.
Satu Hurme edzõ  bámulatos pedagógiája átsegítette  a versenyzõket a
mélyponton, ha a programjukra nem az elvárt pontot kapták.
Izgalmakkal teli három nap után a csapat vasárnap délután büszkén
állhatott a dobogó legtetejére mint a bajnokság gyõztes  csapata. 2011-

ben második,
2010-ben szintén
elsõ lett a csapat.
Három versenyzõ
külön bajnoki díj-
ban is részesült.
Gratulálunk az
Országos Bajnok-
ságon elért ered-
ményekhez!

BUJDOSÓ ORSI

Lovon Fenyvesi Zsófia
ifi díjugrató bajnok 
l. hely (nagy ló kezdõ
kategóriában. 
Jobbra Reinspach
Kincsõ díjugrató
bajnok lll. hely (póni
gyerek kategóriában),
balra Lovas Benjamin
ifi díjugrató bajnok 
ll. hely 

A PIRAMIS SPORTEGYESÜLET SZENTENDRE szeretettel várja 

a sportolni vágyó gyermekeket az alábbi szakosztályaiba

• KARATE
nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak: kedden és csütörtökön,

kezdõ 17.10 – 18.00, haladó 18.00 – 19.15

• OVITORNA
középsõ- és nagycsoportosoknak, valamint kisiskolásoknak: 

hétfõ: 17.00 – 17.45, szerda 17.15 – 18.00

Ingyenes kipróbálási lehetõség!

Edzések helye: Piramis Fitness Klub, Dózsa György út 8., HEMO

Információ: TTóótthh  AAttttiillaa,,  0066--2200--444444--33116600

Szeretettel várunk!

NYÍLT NAP
Nyílt napot tart a lovarda október 14-én, vasárnap10 órától a Pilismarót-Basaharci

Lovardában. Meg lehet nézni a lovakat, és bemutatót tartanak 
a versenyzõk díjlovaglásból, díjugratásból, militaryból.


