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SOS
104 MENTÕK

(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG

Hivatásos Tûzoltóság

(Katasztrófavédelem):

(26) 500 017, (26) 500 018

107 RENDÕRSÉG

(26) 310 233

Körzeti megbízottak:

Belváros: Karkus Zoltán 

r. törzsõrmester

Pismány: Koós Ervin 

r. fõtörzszászlós

Pannónia: Gáti László 

r. törzszászlós

Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

VÍZMÛ (26) 310 796 

ELMÛ 06 40 383 838  

TIGÁZ (26) 310 032 

T-HOME hibabejelentés 1412

VÁROSHÁZA (26) 503 300

Zöld szám: 06 80 204 725, 

Zöld e-mail: 

kozerdeku-zoldmail@ ph.szent-

endre.hu

TOURINFORM SZENTENDRE

(26) 317 965

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 

Munkanapokon: (26) 503 329

POLGÁRÕRSÉG

Székhely: Bükköspart 34/A

polgarorseg@szentendre.hu

www.polgarorseg.

szentendre.hu

Ügyelet: 06 30 621 2600

Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601

Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287

Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683

www.szentendrei.polgarorseg.net

szentendre@polgarorseg.net

ORVOSI ÜGYELET 

Bükkös-part 27. (26) 312 650 

Hétköznap 17-tõl másnap reggel 

7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ 

reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

hétköznapi ügyelet

ügyelet: este 8 órától reggel  8-ig

hétfõn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél,

Dózsa Gy. u. 1., 500-248

kedden Szent Endre Gyógyszertár

(Kanonok u. 4., 310-487

szerdán Pismány Gyógyszertár

(Fiastyúk u.11., 505-779)

csütörtökön Vasvári Patika (Sas u.

10., 312-825)

pénteken Napvirág csepp

Gyógyszertár (Attila u. 23., 319-354)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Hétköznap este 7 órától 

reggel 7 óráig. Munkaszüneti és

ünnepnapokon egész nap. 

06 30 662 6849. Éjjel-nappal

hívható: 06 30 415 9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ

EGYESÜLET

06 20 571 6502 

GYEPMESTER

06 20 931 6948
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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú Szentendre, 2307 hrsz-ú, természetben Fõ tér 09. szám alatt található 37 m2

alapterületû üzlethelyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a

Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2012. október 30.  9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

PÁLYÁZAT

Szentendre Város 
Önkormányzata

pályázati felhívást 
tesz közzé 

az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 

4057 hrsz-ú, természetben
Jázmin utcában található,
654 nm nagyságú ingatlan

értékesítésére.
Az ingatlan ára: 15 100 000 Ft

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz,

amely a
Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodási irodáján
vehetõ át, illetve 

a www.szentendre.hu/ingat-
lanportál-ról tölthetõ le.

A pályázatokat 
a hivatal iktatójába 

november 6. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) 

kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon:

26/503-377

Köszönetnyilvánítás
a Bükkös-parti Õszi Nagytakarítás
közremûködõinek

A szervezõk és minden városlakó
nevében szeretnénk hálás köszönetünket
kifejezni az idei õszi pataktakarításban
önkéntesen résztvevõk lelkes munkájáért
és különösen a támogatók önzetlen segít-

ségéért és felajánlásaiért. Nekik köszön-
hetõen az esemény megint túlmutatott
egy közösségi szemétgyûjtõ akció
keretein is, hiszen igazi közösségková-
csoló és jellemformáló szabadidõs
tevékenységgé alakult. Ismét jó volt meg-
tapasztalni, hogy a munka és áldozat vál-
lalása által megint csak pont maguk az
önkéntesek gazdagodtak a legtöbbel. Bí-
zunk benne, hogy további éveken át ívelõ
kitartó örömteli munkával és odafigyelés-
sel mindenki épp annyira oda fog figyelni
környezetére és a környezetében élõkre,
mint az esemény résztvevõi teszik ezt, és
ezáltal mi magunk tesszük évrõl évre
egyre élhetõbbé saját városunkat!
Hálával tartozunk nekik: Bükkös Partiak
Baráti Egyesület, a Barcsay Általános
Iskola tanulói Kónya Emõke és Gergely
Piroska tanárnõk vezetésével, a II.
Rákóczi Általános Iskola tanulói Láng
Helga, Mamuzsicsné Vitáris Adrienn és
Motesiczky Mariann tanárnõk irányításá-
val, és a hétfõn plusz munkát végzõ
gyerekek, tanáraik önzetlen munkáját, az
Izbégi Általános Iskola tanulói Novákné
Tóth Krisztina és Baranyai Szilvia
tanárnõk segítségével, a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola tanulói Benzsay Réka és
Török Tímea tanárnõk vezetésével,
valamint  rengeteg önkéntes, patakparti
lakó.

Köszönjük a VSZ Zrt.-nek az eszközöket,
szervezésben nyújtott támogatást: Kroó
Józsefnek, Pálinkás Attilának, Mandula
Gergelynek. 
Köszönet illeti a parktábori programért
Pluhár Viktória tanárnõt, akinek irá-
nyításával három madáretetõvel gazda-
godik a patakpart és a madarak, Víg
Zoltánt és Víg Bálintot a kiváló lovasíjász
programért, a Vujicsics Zeneiskola

növendékeit, akik mûsoruk-
kal emelték a rendezvény
színvonalát: Páljános Annát
(tanára Herczegh Mária) fu-
volán játszott, Németh Annát
és Vomberg Fanni Virágot
(tanáruk Nagy Viktor) szaxo-
fon duójukért, Bagi Borókát
(tanára Siposné Varga Edit),
aki fagotton muzsikált.
Hálásan köszönjük Szamos
László cukrászmester, Szent-
endre Város díszpolgárának
önzetlen támogatását, Sán-

dorné Vincze Viktória segítségét az
önkormányzat részérõl, Aba Lehel és Ries
Zoltán ajándékait, Madarász Sárika
segítségét, Maros Márk kiskereskedõ
támogatását, a SzeVi felelõs szerkesztõ-
jének és a TV Szentendrének az évekre
visszanyúló, pataktakarításokat segítõ
támogatását. A vendéglátást a Bükkös
Partiak Baráti Köre Egyesület biztosí-
totta. 
A patak tisztává varázsolása mellett
ezúttal a Bükkös-aluljáró rajzainak
felújítása és a Szegedi utcai játszótér
grafiti mentesítése, kerítésének lefestése
is megtörtént a Szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium 9.b osztályosainak
és Fellner Máté, Buttyánné Frajka Zita,
Lencsés Andrea tanároknak köszön-
hetõen. Az aluljáró eredeti lefestésében
fontos szerepet játszó Bádonyi Kinga
(Pucka) ezúttal is segítségünkre sietett,
amit hálásan köszönünk neki. A Bükkös-
aluljáró korlátja is ezen a hétvégén újult
meg Horváth Frigyes segítségével. Az
aluljáró végleges lefestését jövõ hét
végére ígérik a Móriczosok.

TÖRÖK BALÁZS
izbégi képviselõ

ZAKAR ÁGNES
önkormányzati képviselõ
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A polgármester
programja

Október 19.

09.00 Interjú a testületi ülésrõl a

Szentendre TV-nek és Rádiónak

10.00 TDM taggyûlés

Október 20.

16.00 Dumtsa-sír újraszentelése

Október 23.

17.00 Városi ünnepség az 1956-os 

forradalom és szabadságharc

tiszteletére

Október 24.

13.30 DPÖTK ülés

16.00 Vezetõi megbeszélés

Október 25.

13.00 Polgármesteri fogadónap

Október 26.

18.00 Páljános Ervin és tanítványainak

kiállítás-megnyitója az izbégi

iskolában

Október 29.

18.00 Szentendrei mûvészek kiállítása

az indiai nagykövetségen

Október 30.

10.30 Bölcsõdevezetõ jubileumi

köszöntése

14.00 NFFT-ülés

fo
tó
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Új korszak a SzeVi életében
Az október 19-i lapszám megjelenésével lezárul egy
korszak a Szentendre és Vidéke életében. Az 1899-
ben alapított és 1987-ben újraalapított lap története
eddig sem volt eseménytelen, gyakran változtak a
szerkesztõk, az arculat, a formátum, a tematika.
Kezdetben havilap volt, utána kétheti, 1996-tól
2011-ig hetente jelent meg, majd egy éve újból
kétheti lett. Ami nem változott az évek folyamán:
fizetni kellett érte.
Már évekkel ezelõtt felmerült az igény az olvasók, és
a hirdetõk részérõl is, hogy ingyenes legyen a lap,
mint egyre több helyi újság esetében. A környezõ
településeken, a fõvárosi kerületekben ezt már régen
megvalósították. Nagy öröm számunkra, hogy
novembertõl a Szentendre és Vidéke is ingyenes
újsággá válik. Ez azt jelenti, hogy minden szentend-
rei háztartásba eljuttatjuk lapot, de központi
helyekre – mint például a Városháza, könyvtár,
könyvesbolt – kötegekben tesszük le, hogy a nem
helyiek is hozzájuthassanak.
Nagy elõre lépes ez az újság történetében, amelyért
viszont áldozatot is kellett hozni: a tervek szerint a
következõ lapszámtól megváltozik a formátum, a

papírminõség. Erõsödik viszont az infokommuniká-
ciós rendszer: a városi hírek – köztük a Szentendre
és Vidéke hírei, cikkei – a www.szentendreihirek.hu
oldalon olvashatók.

És eljött az ideje annak is, hogy mint a lap felelõs
szerkesztõje elköszönjek az olvasóktól. A SzeVi
augusztusban kinevezett kiadója úgy döntött, hogy
a nagy példányszámban való megjelenés anyagi
kockázatát nem vállalja az én közremûködésemmel,
és ezért új felelõs szerkesztõt nevez ki novembertõl. 
Hosszú ideig, valamivel több mint hét évig szer-
kesztettem a lapot, amely a lap történetében rekord-
idõnek tekinthetõ. Biztosan nem mindenki meg-
elégedésére – ami talán lehetetlen feladat is lett
volna –, de bízom benne, hogy az olvasók többsége
szeretettel és talán majd nosztalgiával emlékezik
vissza erre az idõszakra.

Kedves Olvasók! A következõ lapszámot ne az újsá-
gosoknál, a trafikokban, az eddig megszokott he-
lyeken keressék, hanem a postaládájukban.

NÉMETH ERIKA
felelõs szerkesztõ

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár
Reggeli, ebéd, vacsora

Barátoknak, családoknak, üzletembereknek!

A Szentendre és Vidéke szerkesztõsége új helyre költözött!

A nyáron átadott, megújult Turisztikai Központ épületébe költözött az újság szerkesztõsége. 
Cím: Dumtsa Jenõ u. 22. Bejárat a Dumtsa Jenõ vagy a Jókai utca felõl.

Az elérhetõségek változatlanok: 
telefon: 26/505 120 • e-mail: ujsag@szevi.hu
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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 

Megemlékezés a halálra gázolt motorosrendõrrõl

Rendõrök, tûzoltók és motorosok emlékeztek városunkban Kenéz
Imrére, aki szolgálatteljesítés közben vesztette életét október 11-én a
Csongrád megyei Apátfalván. 
Másnap kezdték szervezni a közösségi oldalakon azt a motoros túrát,
amellyel az elgázolt motoros rendõrre emlékeztek. A túra végén a
Szentendrei Rendõrkapitányságnál lévõ, a szeptember végén felállított
márvány emléktáblánál hajtottak fejet a motorosok a posztumusz had-
naggyá és hõsi halottá nyilvánított Kenéz Imre emléke elõtt.

– Gondoljunk most az összes elment motoros barátunkra, akik közé tar-
tozik a motoros rendõr barátunk is – fogalmazott Klucsik Tamás
szervezõ a megemlékezésen. Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ-
központjának vezetéstechnikai oktatója, Fiedor Ferenc szerint tanítványa
cselekedete intézkedéstaktikailag tökéletes volt. „Iminek az volt a felada-
ta, hogy megállítsa az embert, hisz a következõ sarkon lehet hogy egy
kisgyereket vagy egy bácsit, egy nénit ütött volna el. Õ rendõrként semmi
mást nem csinált, csak a rendõri hivatásának eleget tett.”
A megemlékezésen a motorostársadalom képviselõi mellett a tûz-
oltóság, a rendõrség és a mentõszolgálat munkatársai gyújtottak mé-
csest.

Halottak napja elõtt…

Közeleg mindenszentek és halottak napja. Ilyenkor
sokfelé megyünk: temetõbe, vízpartra, kápolnába, ki
hol vett végsõ búcsút szeretteitõl. Aki mostanában
ellátogat a szentendrei köztemetõbe, érezheti majd,
hogy ez a hely valóban megnyugvást kínál. Akik
rendszeresen járnak sírt gondozni, azok tapasztal-
hatták a változást, amely már a bejáratnál érezhetõ.
A kis kapunál a lépcsõ meghosszabbodott, így
járhatóvá vált. A murvás utak mentén locsolókannák
tömege, szeméttárolók, új hely a száraz virágoknak
és rengeteg az élõ virág is (sírgondozást is vállalnak).
A ravatalozó kifestve, az egész környezet gondozott
és ápolt, látszik, hogy gazdája lett a temetõnek. 
Az Interwork Kft. ez év januárjától vette át az
üzemeltetést. Még a csodálatos leánderek elhe-
lyezésére is gondoltak, tudják, fontos ez a hely min-
dannyiunknak. Köszönjük, hogy méltó módon
ápolják az elhunyt szentendreiek végsõ nyughelyét.
Jó lenne tapasztalni ezt a figyelmet és gondoskodást
városunk és életünk több területén is. Talán mielõtt
a leánderek árnyékába jutunk, tehetnénk érte
valamit. 

SZENTENDREI TÜKÖRKÉP KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

Szeptember hónapban eltemetett 
elhunytak

Szûcs Vilmos élt 70 évet
Sztraka Jánosné élt 81 évet
Oláh József László élt 58 évet
Korcsok Ferenc élt 68 évet
Baldoczki Pálné élt 69 évet
Dr Szilágyi László élt 64 évet
Várvölgyi Imréné élt 81 évet
Sereg Istvánné élt 77 évet
Németh Istvánné élt 85 évet
Kövesdi Lászlóné élt 93 évet
Novotnik Mária élt 53 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK

Köszönet-nyilvánítás

Köszönetünket fejez-
zük ki azoknak, akik
részt vettek édes-
apánk, nagyszülõnk,

Hlatki Pál ny. tûzoltó törzszászlós
temetésén, és akik aktívan közre-
mûködtek abban, hogy hozzátar-
tozónkat tûzoltó tiszteletadás mel-
lett helyezhettük örök nyugalomra. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD



XXVI. ÉVFOLYAM  20. SZÁM 2012. OKTÓBER 19. SzeVi 5

VÁROS

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Október elején látványos szakaszába ért
a gátberuházás, lezárultak az elõkészítõ
munkák, mint például a tereprendezés és
a cserjeirtás. A kivitelezõ elkezdte a régi
gát bontását a korábbi révháztól déli
irányban, valamint a jachtkikötõnél a
támfal szükséges mértékû visszabon-
tását. A bontásból származó anyagokat,
valamint a zöldhulladékot ideiglenesen
a Bükkös-patak torkolatánál lévõ
depóniában tárolják. Az ideszállított
törmeléket feldolgozást követõen a par-
ton kialakítandó szervizútba fogják
beépíteni, melynek földmunkálatai fo-
lyamatban vannak.
A következõ idõszakban várható mun-
kák:
• a szervizút kialakításához további

földfeltöltés, elõkészítés
• a jachtkikötõ és a volt révház között a

szögtámfal szerkezetépítési és alapo-
zási munkái, az új mellvédfal kiala-
kítása

• a Bem utcáig a régi gát további bontási
munkái, ezzel párhuzamosan a rév
megközelítéséhez ideiglenes lépcsõ
kialakítása

• a réselési munkákhoz a résvezetõ
gerenda vasszerelése

• a töltés lábazatának megerõsítéséhez
kõanyag-szállítás

A kivitelezõ a lehetõ legkisebb mérték-
ben kívánja zavarni a forgalmat, ezért a
révháztól északra csak szükség esetén
foganatosít félpályás útlezárást, ezért
nem került még kialakításra a beha-

rangozott lámpás forgalomirányítási
rend. Arról is tájékoztatott minket, hogy
a Duna alacsony vízállása miatt jelenleg
nem lehetséges a folyami szállítás, ezért
teherautókkal tudják megoldani a szük-
séges építõanyagok beszállítását.
Jelenleg készülnek a végleges kiviteli ter-
vek a jövõ évben megvalósítandó sza-
kaszokra (a Péter-Pál utcától a Postás
strandig), valamint hamarosan elkészül
az építészeti terv is, melyrõl olvasóinkat
tájékoztatni fogjuk!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy október
8-ától a Dunakorzón új forgalmi rend
lépett életbe. A Péter-Pál utca és a Rév
utca között csak északi irányba lehet
közlekedni. A forgalmi rend változás
miatt kérjük, hogy ne megszokásból
vezessenek!

A gátépítéssel kapcsolatban minden
fontos információt megtalálnak a
www.szentendre1000ev.hu honlapon!

További információk a gátépítéssel
kapcsolatban:

www.szenntendre1000ev.hu, 
szentendreihirek.hu

A gátról jelentjük...

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár
Reggeli, ebéd, vacsora

Barátoknak, családoknak, üzletembereknek!

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
fõigazgatója orvosi csapatába

felvételt hirdet orvos, szakorvos munkakör betöltésére
(mozgásszervi, gastroenterológiai profil)  

A pályázattal kapcsolatban információt ad: 
Tõkés Anita, 0626/801-700/1340 m.

További feltételek olvashatók az intézet honlapján:
www.visegradikorhaz.hu.

Pályázat benyújtása: 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella-telep

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád) 

munkatársakat keres ápoló munkakörbe

A munkakör betöltésének feltételei:
• Általános ápoló, felnõtt szakápoló vagy ápoló képesítés 

• Mûködési engedély • MESZK tagság

Felvilágosítást ad:
Tõkés Anita a 0626/801-700/1340m.

Bõvebb információ olvasható az intézet honlapján: 
www. visegradikorhaz. hu 

Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep
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Az Év háza 2012 díjra kiemelkedõen sok, összesen 35 pályázat
érkezett. A pályázat kuratóriuma az „Év háza 2012” elismerést Ásztai
Bálint és Kovács Csaba építészek pécsi vendégházának ítélte szinte
egyöntetû lelkesedéssel. A Mecsek hegyoldalába megálmodott épület
tervezése során az építészek legfontosabb szempontja az idõtállóság és
a természetközeliség megtalálása volt, mindemellett figyelemmel
voltak a korszellemre és a fenntarthatóságra.

A zsûri két különdíjat is kiosztott: a Magyar Építész Kamara különdíját
Horváth András zengõvárkonyi családi háza, míg a Magyar
Építõmûvészek Szövetsége különdíját a Basa Péter és Reisz Ádám
építészpáros által tervezett balatonszéplaki villa nyerte el. 

Ásztai Bálint szentendrei építész, tájépítész
2003-ban végzett a BME Építészmérnöki
Karán. Tanulmányai befejezése után a BME
Építészmérnöki Karán az Urbanisztikai Tan-
szék doktori iskolájának a tagja. 2004-tõl kül-
sõs oktató az Urbanisztikai és Lakóépület-
tervezési Tanszékeken. Nemzetközi gyakorla-
tot angol, francia és holland irodákban szer-
zett. Tervezõi munkássága változatos: a város épületektõl a
középületeken a modern, kortárs formanyelvû villákon át egészen a
bútortervezésig terjed. 
Legismertebb köztéri mûvei a budapesti Szabadság téri interaktív
szökõkút (2010). Több tucat építészeti és várostervezési pályázaton
vett részt sikeresen, számos díjat elnyerve. 2010-ben Reitter Ferenc
díjat kapott.
2005 óta az összes Dunakanyart érintõ tervpályázaton részt vett.
2008-ban az Újpest Városközpontra kiírt pályázat I. díja után STOA
Építészmûterem néven saját irodát alapított. Elérhetõsége: www.asz-
tai.com.                                                  Forrás: Mûvészeti ki kicsoda

Múltkori számunkban hírt adtunk
három 19 éves szentendrei fiatal-
ról – név szerint Bárdos Bence,
Ács Péter és Szurmai Ambrus Illés
–, akik a Kacsacomb címû filmmel
szerepeltek az 59. Országos Füg-
getlenfilm Fesztiválon, Balaton-
kenesén. A fiúk elõször indultak
hivatalos pályázaton, és 58 ver-
senyfilm közül máris elnyerték a
zsûri különdíját. Úgy, hogy a
többi pályázó sokkal jobb tech-
nikai eszközökkel, színészekkel,
profi stábbal és megfelelõ pénz-
ügyi háttérrel indult a megméret-
tetésen.
Elsõ nézésre a Kacsacomb furcsá-
nak tûnhet, másodjára már elgon-
dolkodtatja az embert, harmad-
jára megérti, mi valójában a mon-
danivalója. Olyan társadalmi ha-
tárokat feszeget, mint a kábító-
szer-fogyasztás és a homoszexu-
alitás. Mindkettõt elítéli a társa-
dalom, nehezen fogadja el a más-
ságot. A film szól az emberi érté-
kek elvesztésérõl, a kiüresedett
családi kapcsolatokról, a szülõ-
gyerek közötti kommunikáció, az
érzelmek, a megértés, elfogadás
hiányáról. Társadalomkritika.
Megmutatja az emberi kapcsola-
tok kiüresedését, azt a felszí-
nességet, hogy az emberek a
problémákkal nem mernek szem-

be nézni, nem keresik a megoldá-
sokat, csak a felszín alapján ítél-
nek. Egy biztos: a filmnek hatása
van korosztályra való tekintet
nélkül. 
A mintegy 5000 Ft-os (!) költség-
vetésû, átlagos kézikamerával fel-
vett kisfilm Bárdos Bence novellá-
ja alapján készült. Bence írta,
vágta, rendezte, színész híján és a
szoros határidõ miatt õ lett a fõ-
szereplõje is. Bence mellett nehéz
szóhoz jutni, õ a háromfõs stáb
motorja. A Móricz gimi elvégzése
után mindenképpen rendezõnek
szeretne továbbtanulni, itthon
vagy külföldön. Azon sem csodál-
koznék, ha színész lenne belõle.
Sokszínû egyéniség. 
A fiúk egy éve barátok. Hétvégen-
ként együtt buliznak, egy ilyen
borozgatós bulin jött az ötlet,
hogy jó lenne egy közös filmet
összehozni. Péter volt, aki felfi-
gyelt a Magyar Független Film és
Video Szövetség (MAFSZ) pályá-
zatára, Ambrus intézte a jelent-
kezést. Nagyon rövid idõ állt ren-
delkezésükre, hogy elkészítsék a
pályázatra szánt alkotást. Bence
a nyári munka szüneteiben kezd-
te el írni a novellájából a forgató-
könyvet, a film egy hét alatt ké-
szült el az utolsó percben. Péterék
háza volt a forgatás helyszíne, a

szülõk éppen elutaztak, adódott
aztán „meleg” helyzet is a felvé-
telkor, mivel a testvérek otthon
maradtak. 
A fiúkat meglepte a hír, amikor
meghívást kaptak a filmszemlére
szeptember 28-30. között Bala-
tonkenesére. Az indulás elõtt
jelent meg a Balatoni nyár pá-
lyázati felhívása. Útban Kenesére
a vonaton megbeszélték, hogy a
háromnapos szemle alatt lefor-
gatják a balatoni filmet is. A vo-
naton született meg a Szezonvég
ötlete. A szemle elsõ napján még
ott voltak, a második nap lefor-
gatták a nyári filmet, a harmadik
nap pedig lekésték saját díjá-
tadójukat. Utólag tudták meg,
hogy a Kacsacomb különdíjas lett.
Az oklevél, az ajándékba kapott

éves artmozi bérlet nem ér fel
azzal a motiváló erõvel, amit itt
kaptak: hogy érdemes folytatniuk
együtt a filmkészítést. Mindezt
Bence mesélte el nekünk, de a
többieknek is ugyanilyen fontos
szerepük van ebben a munkában.
Péter a csendesebb, szemlélõ-
dõbb. Nem hiába, õ az operatõr.
Aki nem riad vissza attól a fela-
dattól, hogy órákig kell állni a
vízben, kamerával a kezében.
Bencével együtt õ is a Móricz
Zsigmond Gimnázium tanulója, õ
is filmes szakon szeretne tovább
tanulni.
Ambrus, aki kommunikációt tanul
a BKF-en, jelenleg e két film pro-
ducere. Õ nevezi be az alkotásokat
a versenyekre, megosztja az inter-
netes video-megosztókon, írja a
pályázatokat, intézi az adminiszt-
rációs teendõket, õ felel a propa-
gandáért, reklámért, a sajtókapcso-
latokért. Jól mûködnek együtt.
Kérdésemre, hogy hogyan tovább,
sejtelmesen csak annyit mondtak,
hogy nagy dobásra készülnek.
Reméljük, hallunk még felõlük…
A különdíjas film ezen a linken
látható:  http://www.youtube.
com/watch?v=9lBNxtzzfFo
A trió másik filmje, a Szezonvég
már most nagy sikernek örvend.
Ezt a filmet a Balatoni nyár címû
pályázatra küldték be: http://
www.youtube.com/watch?v=uFw
o4mLAcI8&feature=relmfu

Kacsacomb a filmfesztiválon

Szentendrei építész nyerte az „Év háza” díjat
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Az est házigazdája, Perjéssy Bar-
nabás beszélt elõször osztály-
társáról, érettségi emlékeikrõl. A
tizenegyedik évfolyamosok pedig
mûsorral készültek,
amelyben bemutat-
ták Adamis Anna
eddigi életútját és
mûveit.
A Felvidékrõl kite-
lepített családjával
költözött három-
évesen a városba.
Itt végezte az álta-
lános iskolát, és a
Móricz Zsigmond
Gimnázium forma-
litásaihoz, kemény
követelményeihez
gond nélkül alkal-
mazkodott. Spor-
tolt, úszott, re-
mekül rajzolt és
gyakran jelentek meg írásai a
helyi és iskolai lapokban. A
kitûnõ érettségi eredmény a jog-
tudományi karra röpítette, s ezzel
párhuzamosan tagja lett az
Egyetemi Színpadnak. Így nyi-
latkozott ezekrõl az évekrõl: „Hat
évig játszottam olyan darabok-
ban, amelyet a zseniális Ruszt
József rendezett. Római jogot hall-
gattam délelõtt az egyetemen,
aztán rohantam próbálni egy
Shakespeare darabot…” Játszott
zenés darabokban is, többek
között az elsõ magyar musical, az
Egy szerelem három éjszakája

fõszerepét is. Lehetett volna
színész, lehetett volna jogász; a
zenét választotta. Az egyre nép-
szerûbb Omega együttes dal-

szövegeit írta, akik elsõ nagyle-
mezüket Angliában adták ki, mert
a hazai lemezkiadó cég nem
bízott a sikerben. Az angol nyelvû
dalfordításokat is õ készítette.
Talán nem közismert, hogy
Adamis Anna kétnyelvû költõ:
több mint száz angol nyelvû ver-
set is írt. Egy kaliforniai egyetemi
folyóirat egyik számában három
európai költõ mûveit közölte:
Stéphane Mallarmé, Samuel
Beckett és Adamis Anna verseit.
Az Omega után az LGT-nek írt
dalokat, majd a nagy áttörés
1973-ban a Képzelt riport egy

amerikai popfesztiválról, a legen-
dásan szép dalokkal, amelyeknek
zeneszerzõje Presser Gábor. A
Vígszínházban négyszáz elõadást
ért meg, 1985-ig játszották; tizen-
egy ország, huszonhat színháza
mutatta be. (Tavaszra újra mûsor-
ra tûzik a Vígben!) A 80-as évek-
tõl alkotópályája kevesebb nyil-
vánosság mellett folytatódott.
Gyerekeknek szánt dalai Tintás
ujjak címmel jelentek meg, és
színészekkel: Ruttkai Évával,
Darvas Ivánnal, Bács Ferenccel
dolgozott együtt. Közös lemezeik

varázsát az adja,
hogy a versszö-
vegeket tudatosan
összhangba hozta a
színészek egyéni-
ségével, érzésvilá-
gával.
A mûsor legszebb
pillanata az volt,
amikor a megre-
megõ hangú, az
Álomarcú lányt
éneklõ diáklányhoz
odalépett és bátorí-
tóan átkarolta. Ked-
vesen válaszolt a
sok-sok feltett kér-
désre, és rendü-
letlenül dedikálta a

Képzelt riport ismerõs sárga
borítóját. 
Az estet a Móriczos Öregdiákok
Egyesülete nevében Marosvölgyi
Lajos, Adamis Anna egykori osz-
tályfõnöke szervezte, és a „nagy
generáció” tagjai visszaidézhették
ifjúságukat a mai móriczos taná-
rok segítette éneklõ, versmondó
gimnazisták mûsora kapcsán. Mi
az, ami eltüntette a jelenlévõ négy
generáció közti különbségeket?
Az a remek zene, a magyar rock,
amelynek élõ klasszikusa Adamis
Anna.                                    

ÕZI

Folyamatos múlt
VENDÉGÜNK: ADAMIS ANNA

Valamikor – a legendás hatvanas években – elindult egy leány
Szentendrérõl. Szép hajú, kék szemû, érzékeny és okos. Azóta
mindenki megismerte a nevét, szövegeit, dalait énekli a ma-
gyarul tudók apraja-nagyja. Október ötödikén Adamis Annával
tölthetett egy érdekes estét a szépszámú érdeklõdõ. 

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
1-234-0084

Andi Kert Faiskola 
és Kertcentrum

• Pomáz, Mártírok útja 23. •
Nyitva kedd-péntek 9-18 óráig 
Szo.:  9-17 óráig, Vas. 9-13-ig

GONDOZÁSMENTES gyümölcsfák érkeztek!
Alma, sárgabarack, körte, szilva, cseresznye, meggy, 
ribizli, málna, egres és egyéb fajták. Különleges gyümölcs-
termõ növények. (Permetezést nem igényelnek)

06-30-962-8863, 06-70-241-9001

A képen Perjéssy Barnabás, a szentendrei kulturális központ korábbi igazgatója,
Adamis Anna dalszövegíró és Marosvölgyi Lajos, a Móricz Zsigmond Gimnázium
egykori tanára

Diáktanya
NEM CSAK DIÁKOKNAK

egyéni beszélgetés, 
workshop (mûhelymunka),
online (elektronikus levele-
zés) formájában 

Diákoknak:
• Hatékony és eredményes

tanulási szokások
kialakítása „TANULÁS
TANULÁSA”

• Felkészítés középiskolai,
érettségi felvételi vizsgára

• Korrepetálás, tehetséggon-
dozás, magántanulók
felkészítése beszámolókra

• Önismereti, önértékelési
képességek fejlesztése

• Stílusteremtés megjelenés-
ben, életviteli tanácsok,
összejövetelek
szervezésének kultúrája

Szülõknek: életvezetési
tanácsadás (life coaching)
• Konfliktus kezelés a család-

ban a kisgyermektõl a fel-
nõtt gyermek és szülõ 
kapcsolatáig

• Gasztronómiai tanácsadás,
hagyományos és alternatív
fõzési praktikák

• Protokoll a családban:
baráti, társasági össze-
jövetelek segítése

Magyar nyelv, mint idegen
nyelv tanítása diákoknak és
felnõtteknek

H. Szabó Ágnes Ibolya 
okleveles középiskolai tanár,

pedagógiai tanácsadó
Tel.: 06-30-900-2452, email:
h.szabo.ibolya@gmail.com
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Régi értékek – új feladatok
Szentendre óvodáinak ügyeivel az elmúlt húsz esztendõben
Szántosi Judit foglalkozott. A Város Óvodai Intézményének
vezetõjét októbertõl Hajnal Szilvia váltotta ebben a mun-
kakörben. Az óvodapedagógus huszonöt éve van a pályán.
Korábban tíz éven át a pilisszentlászlói óvodát irányította, ezt
követõen sikerrel pályázott Szentendrén az intézményvezetõ-
helyettesi, most pedig az intézményvezetõi posztra.

- Új vezetõként is az eddigi értékek mentén szeretnék haladni, noha a
tagóvodákban fontosnak tartok némi változást a pedagógiai
munkában és gazdasági téren is. Két nagyon jól mûködõ munka-
közösségünk van, a hagyományõrzõ és a környezeti neveléssel foglal-
kozó, ám ezeken kívül újabb kettõ beindítását tervezem. Az egyik új
munkaközösség segítségével az óvónõk újabb lehetõségekkel, mód-
szerekkel, projekttervekkel ismerkedhetnek, a másik közösség pedig a
sajátos nevelési igényû gyerekek érdekében jön létre. Idén erre a célra
sikerült 9 millió forintot nyerni pályázaton. Az összeget eszközök be-
szerzésére és a pedagógusok továbbképzésére fordíthatjuk. A közne-
velési törvény értelmében és szellemében minden óvodában szorgal-
mazni fogom nemcsak a délelõtti, de a délutáni testnevelést is.
Ugyancsak fontos szerepet kap majd a Hídépítõ program, amelyet a
nevelési tanácsadó dolgozott ki, és a gyerekek beszédfejlesztésére
irányul. Szeretném elérni, hogy minden óvodában, minden óvónõ
legalább napi tíz percet foglalkozzon ezzel. 

Ami egyelõre a legtöbb aggodalmat jelenti számunkra, hogy júliustól
megszûnt a GESZ (Gazdasági Ellátó Szervezet), így a továbbiakban
önállóan mûködik  intézményünk.  Az óvodapedagógusok azonban ne-
hezen boldogulnak ezen a területen, így rendkívül nagy szükségünk
lenne egy felkészült gazdasági-pénzügyi vezetõre. Bízom abban, hogy
az önkormányzat támogat bennünket ezen a téren.
Hajnal Szilvia október elsejétõl tölti be Szentendre Város Óvodai
Intézményének vezetõi posztját.

SZENTENDREI MÉDIA CENTRUM

Szántosi Judit és Hajnal Szilvia

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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Titokzatos múlt

Benyák Attila barlang- és Pilis-
kutató elõadássorozata a pilisi
barlangok rejtélyeirõl, érdekessé-
geirõl október 29-én, hétfõn
17.30-kor kezdõdik a Dunaparti
Mûvelõdési Házban (Dunakorzó
11/A.). Belépõ: 600 Ft.

A Pilisben vannak olyan barlang-
üregek, amelyeket részben mes-
terségesen vájtak ki, másrészt ter-
mészetes barlangok falait emberi
kezek alakították. Ilyen alakított
falak elsõsorban a Leány-, Le-
gény-barlangok bejáratainál fi-
gyelhetõek meg. 
Elõször a Legény-barlang bejára-
tának furcsa háztetõforma 
mennyezete az, ami szembetûnõ, s
az oldalfalak egy része. Nem
tudható pontosan – mármint
régészetileg nincs rá magyarázat –,
hogy miért vájták ki ilyen formájúra
õseink ezt a barlangbelsõt. Az üreg
elõrészének jobboldali falán viszont
úgy 4 méter magasságban egy
faragott emberfej kialakítását
fedeztünk fel nemrégen. A lelet
döbbenetesnek tûnik, ha azt
vesszük, hogy sokszor elsétáltunk
már mellette figyelmetlenül…
A Legény-barlangi sziklafalrész
meredek dõlésû természetes szik-
laplató, amelyet ismeretlen elõ-
deink tovább véstek, faragtak
egykoron, s kialakítottak benne
és rajta egy oltárszerûséget. Erre
utal a függõleges elhelyezkedésû
kaptárfülke-rom is középen, s
mellette a misztikus kõfej, amely
lehet akár kelta harcos ábrázolás,

akárcsak a Pilisszántón talált
kõtömbön lévõ 6000 éves farag-
vány. Nem zárható ki, hogy itt
egy valamikori harcos- vagy
istenábrázolás látható. Egy dolog
azonban bizonyos: a faragvány
nagyon réginek tûnik, így tehát
nem a közelmúltban erre járó tu-
risták keze nyomának eredménye.
Ha ez valóban egy valamikori
imaszentély volt, akkor beljebb,
az elõcsarnok mennyezetén lévõ,
háromszögformát alkotó háztetõ-
vagy sátorszerû faragásnyomok
is mesterséges eredetûek. Ezek a

kialakítások szándékosak, hiszen
semmi sem indokolta ismeretlen
õseinknek azt, hogy ezen a pon-
ton belefaragjanak a mészkõbe,
csakis vallási, hitbeli okaik lehet-
tek rá. 
A barlangot az õsi vizek hozták
létre több millió évvel ezelõtt ke-
veredési korrózióval a mélyben
elhelyezkedõ mészkõben. Idõvel a
hegy kiemelkedett, és a létrejött
barlangok hozzáférhetõvé váltak
az õskor embere számára. Tágas
üregei alkalmasak voltak arra,
hogy lakjanak bennük. 

Az Ikon-kõ
újrafelfedezése
„Szentendrén és környékén szá-
mos szakrális jellegû emléket állí-
tottak az idõk során. Ezek leg-
gyakrabban keresztek az utak és
az útkeresztezõdések mellett. A
régi kocsiút mellett található
óriáskõ is feltehetõen kultikus
hely emlékét õrzi. A feliraton
szereplõ nevek viselõi régi híres
szentendreiek, akik „felújították”
– azaz megerõsítették e hely
emlékét. Különös a hely elne-
vezése, (Ikon), hiszen, ha hinni
lehet a szájhagyománynak, a
Dömörkapunál talán még régi
kultuszhelyre is rábukkanhatunk.
Miért „Ikon” e különös hely neve,
kik végezték ott õsi szertartá-
saikat (…) még nem tudjuk meg-
válaszolni, hiszen ehhez komo-
lyabb ásatásokra lenne szükség. 

Csak reménykedhetünk, hogy a
feliratot talán egyszer felújítják,
vagy legalább is egy jelzõtáblával
látják el, hogy a természetjáró
zarándokok könnyedén megtalál-
hassák.” (Szentendre és Vidéke,
1999., Kocsis Zsivka)

Az Ikon-követ – ez Szentendre
rejtett kincseinek része – a múlt
évben megtaláltuk, megtakarítot-
tuk a rárakódott évtizedes mo-
hától, környezetét rendbe tettük,
és egy ismertetõtáblával jelöljük
meg a helyet. (Beck László)

Az „Ikon-kõ” ismertetõtábla
átadására szeretettel várjuk 

az érdeklõdõket 
október 27-én, szombaton 

10:30-kor 
Szentendre – Dömörkapun, 

a buszfordulótól 300 méterre 
az erdészeti úton. 

(Autóbusz 9.45-kor indul 
a HÉV végállomásról)

Az átadást követõen 
gyalogtúrát szervezünk 
a Visegrádi-hegységben

Dömörkapu – Lajosforrás – 
Kõhegyi Menedékház – 

Szentendre (10 km) útvonalon. 
A gyalogtúra várható 

befejezése 17 óra.

ÉLÕ TÁJ EGYESÜLET, „HÓD” HTE
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK

1912 májusában Bella Lajos és
Kadic Ottokár kezdett itt nagy
ásatási munkákba. Lehet, elke-
rülte a szakemberek figyelmét ez
a faragvány a sziklafalon,
hiszen munkáikból kitûnik:
azon bosszankodtak a barlang-
hoz való kiérkezésükkor, hogy
jelentõsen felbolygatott állapot-
ban találták a területet. A kora-
beli kincskeresõk a XIX. század
végén, a XX. század elején sok
helyen próbagödröket ástak,
keresve a pálosok legendás kin-
cseit.
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Balázs Boglárka klinikai szakp-
szichológus a Dunakanyar
Orvosi Centrumban (DOC) kezdte
meg magánrendelését.

Balázs Boglárka a Pécsi Janus
Pannonius Tudományegyete-
men végzett 2003-ban, ott
szerzett klinikai szakképzést is.
Az egyetem után évekig a pécsi
családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálatnál dolgozott, ápolókat
tanított a pécsi szakiskolában,
és gyakorlatot szerzett az idõsek
ápolása terén is. Egy éve köl-
tözött Szentendrére családjával.

Tapasztalata szerint nagyon
nehezen szánják rá magukat az
emberek arra, hogy pszicholó-
gushoz forduljanak. A lelki
problémák kezelésének, gyó-
gyításának igénye sajnos még

nem emelkedett megfelelõ rang-
ra, pedig szerinte ennek ugyan-
olyan természetesnek kellene
lennie, mint ahogyan testi
betegségek esetén orvoshoz for-
dulunk; hiszen testi tüneteink
mögött gyakran húzódnak meg

régebbre, mélyebbre visszave-
zethetõ lelki okok. 

Rendelésére elsõsorban azoknak
a jelentkezését várja, akik
• kimerültséggel, szorongással,
alvási nehézségekkel, állandó-
sult feszültségben élnek
• nehéz életszakaszba léptek:
pl. serdülõkör, felnõtté válás,
élethelyzeti válság, gyász
• családi-, párkapcsolati-, gyer-
meknevelési problémáikat sze-
retnék megoldani
• pánik- vagy szenvedélybe-
tegséggel küszködnek
• keresik a helyüket, az útjukat,
és ehhez nagyobb önismeretre
akarnak szert tenni.

A terápia során a különbözõ
irányzatokat, szemléletmódokat
közelíti egymáshoz. Meglátása

szerint – sok esetben – ezeknek
az egyesített használata az élet-
szerûbb,  jobban megfelel a
segítõ szakmák mai gyakorlatá-
nak. Gyakran az egyéni terápián
túllépve a tágabb környezetet is
vizsgálja, a családterápia felé
közelítve. 
A beszélgetések általában
egyórás idõtartamúak, de párok
vagy családok esetén több is
lehet. A kezelésekhez általában
a heti rendszeresség szükséges,
krízisek esetén érdemes gyak-
rabban menni. Útkeresési, önis-
mereti problémák esetén két-
hetente javasolt a szakember
felkeresése.

Rendelési idõ: 
minden csütörtökön 

8.30 - 12.30
Dunakanyar Orvosi Centrum
(DOC), Dunakanyar krt. 30/A.

Tel. 06-20-393-3113, 
(26) 302-946 • www.doc.hu

Mit jelent 
a só?
Van egy történet a sóról, minden-
ki ismeri. A királynak van három
lánya, a harmadik úgy szereti
apját, mint az emberek a sót. Az
alaptörténetbõl lett magyar mese,
angol fairy tale és észak-indiai
elbeszélés is, de csak egy vál-
tozatban nincs benne a só, pedig
ez a leghíresebb: a Lear király.
Cordelia csak annyit mond apjá-
nak: „Szeretem fölségedet tisztem
szerint, sem többé, sem kevésbé”,
mást nem említ. Pedig a közép-
korban és az újkorban, vagy épp a
mû keletkezésekor, az XVII.
század elsõ évtizedében kevés
dolog volt fontosabb a sónál; a
lelõhelyek és a szállítási útvo-
nalak függvényében birodalmak
emelkedtek fel és süllyedtek el, a
sóhoz való hozzáférés döntött
adókról és vámokról, háborúk
törtek ki és konfliktusok simultak
el, csakis a só miatt. A só ugyanis
élelmiszer-tartósítóként képes
volt az évszakok ingadozásai
ellenében hatni, a só jóvoltából
lehetett hosszabb utazásokra vál-
lalkozni, és az élettani kutatások-
ból kiderült, hogy a só nélkül még
szervezetünk egyensúlya is fel-
borulna. Már a magyar hon-

foglalók felderítõi is fontos szem-
pontként hivatkoztak arra, hogy
Erdélyben „sót ásnak”, a késõbbi
évszázadok magyar bányásza-
tában és kereskedelmében mindig
is különös hangsúlyt kapott a só
– elég csak megemlíteni, hogy
Kempelen Farkas karrierje is
akkor kezdõdött, amikor 25

évesen a magyarországi sóbá-
nyák igazgatója lett. Shakespeare
vagy Kempelen idején még legfel-
jebb csak sejthették, hogy a só
gyógyhatással is rendelkezik. Egy
lengyel orvos, Feliks Boczkowski
volt az, aki 1843-ban elsõként fel-
jegyezte, hogy a wieliczkai
sóbányászok körében nem fordul-

nak elõ tüdõpanaszok. Utóda
pedig szanatóriumot rendezett be
a bányában, innentõl datálódik a
modern sóterápia kezdete; ha a
történetet nem is, de a só élettani
hatását ma már mindenki ismeri.
(Folytatjuk)

MJ

Segítõ kapcsolat krízishelyzetekben

Nõgyógyászat 
Szentendrén

dr. Binó Brúnó

Tel: 06 30 956 8280

Súlyos, végstádiumú
betegek, gyermekek és 

felnõttek otthoni ápolását,
lelki gondozását vállalom

napi négy órában, 
hospice gyakorlattal. 

Levélcím:
arodsi@freemail.hu



A látás világnapja – október 11.
A helyi optika segít a rászorultakon 

A Látás világnapja nemzetközileg ünnepelt napja az odafigyelésnek,
amit mind év októberének második csütörtökén tartanak, hogy a világ
figyelmét az elkerülhetõ vakságra és látáskárosodásra irányítsák. 

A világon 285 millió ember szenved látáskárosodásban: 39 millió vak
és 246 millió gyengénlátó. 19 millió gyermek látáskárosodott. A vak-
ság fõ okozója a szürkehályog. A látáskárosodásban szenvedõk 65%-a
és a vakok 82%-a 50 év feletti személy. Az esetek 80%-ban
megelõzhetõek.

A Magyar Optikus Ipartestület „A Látásért” Alapítványa adomány-
gyûjtést kezdeményezett a hazai rászorultak javára. A kampány célja,
hogy azoknak a csoportoknak is biztosítsunk látásvizsgálatot és
szemüveget, akik nehéz anyagi körülményeik miatt nem jutnak
ezekhez. Az adományokat a Látás világnapján adták át a Magyar

Vöröskereszt munkatársainak. A Máté Fotó Optika adományával hoz-
zájárult a kampányhoz, mert fontosnak tartja, hogy a látás élményét a
szorult helyzetben élõknek is megadhassák. 
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Miben különbözik ez a rendelés
az általános bõrgyógyászatitól?
Fogalmazhatjuk úgy, hogy a több-
lépcsõs ellátási szintben ez a
második lépcsõ. Alapvetõen szo-
rosan kapcsolódik a bõrgyógyá-
szathoz, ide azokat a betegeket
irányítják, akik allergiások. Ez a
rendelés azért jött létre, mert itt
több idõt szánhatunk azokra a
betegekre, akiknél a kenõcsös
vagy gyógyszeres kezelés nem
hozott eredményt – vagyis a
diagnosztikában vagy a terápiá-
ban nem sikerült tünetmen-
tességet elérni. Ezen a speciális
rendelésen megvan a megfelelõ
laboratóriumi és szövettani háttér
az okok kivizsgálásához, így nem
kell tovább küldeni a beteget a
bõrklinikára, aki ezzel sok idõt és
pénzt takarít meg. 

Hol gyógyított, mielõtt Szent-
endrére került?
Több évig dolgoztam a debreceni
Bõrklinikán, ahol kiváló tanító-
mestereim voltak. Sokféle terápiát
ismertem meg. Egy évig dolgoz-
tam Angliában, ahol ezek elvárt
vizsgálatok, megvan hozzá a
kellõ idõ, a labor-és a szövettani
háttér is. A kint szerzett tapaszta-

lataimat szeretném Szentendrén
is hasznosítani. 

Milyen problémákkal keresik fel
itt a betegek?
Immunmológiai vagy allergiás
problémákkal, elsõsorban azok,
akiknél az általános bõrgyó-
gyászat elakad a vizsgálatoknál.
Az alapellátásnál az idõ hiányá-
ban nincs mód szofisztikáltabb
kivizsgálásra.

Milyen korosztálynak szánták
ezt a speciális rendelést?
Nemcsak felnõttek, hanem gyer-
mekek számára is. Ide nem kell
beutaló. Csütörtöki napokon
délelõtt várjuk a betegeket.

Milyen vizsgálatokkal tudják
kideríteni az allergia kiváltó
okát?
Speciális laborvizsgálatokkal,
bõrtesztekkel és bõrmintavétellel.
Olyan bõrgyógyászati problé-
mákról van nálunk szó, amelyek
a beteg életminõségét befolyásol-
ják. Ismeretlen eredetû kínzó
viszketésnél például a bõrbõl
mintavétel történik, s a szövet-
darabot elküldjük a Rókus kórház
patológiájára kivizsgálni. 

Hányféle allergia ismeretes?
Sokféle allergia ismeretes, melyek
különféle kórképekben nyilvánul-
hatnak meg. A bõrgyógyászatban
leggyakrabban kétféle reakciótí-
pussal találkozunk – a rögtön
jelentkezõ csalánkiütéssel, ame-
lyet leginkább különféle gyógy-
szerek vagy ételek okozhatnak. A
tenger gyümölcsei, különféle
gyógynövények gyakorta vál-
tanak ki kiütéses reakciókat.
Elhagyásuk után a kiütések el-
tûnnek. Az ekcéma esetében 2-3
nap múlva jelentkezik a reakció,
éppen ezért nehezebb azonosítani
a kórokozót. Nagyon sok fémal-
lergiával is találkozom, amelyet a
testen viselt fémékszerek, óraszí-
jak vagy a piercingek okoznak. A
nikkel, a króm, a kobalt sûrûn
elõforduló allergén anyagok. S
nemcsak az adott helyen jelen-
tkezik kiütés, hanem szerte-
szóródik a testen. De allergén
anyagok a növényi pollenek, a
gyógyszerek hatóanyagai, a jód,
az illatanyagok vagy a kozme-
tikumok is. A tetoválással a bõrbe
juttatott festék is sokszor ered-

ményez ekcémát. A manapság
rendkívül divatos mûköröm ra-
gasztóanyaga is okozhat kontakt-
ekcémát. 

Mi történik azután, amikor felál-
lítják a diagnózist?
Ha rájövünk az okra, a beteg kap
egy listát azokról az anyagokról,
amelyek az allergiát kiváltották
nála. Igyekszünk alapvetõ, prak-
tikus életvezetési tanácsokat adni
neki, amelyeket persze nem si-
kerül mindig könnyen megvalósí-
tani. Hiszen a munka, a sport
terén számos allergiát kiváltó
körülmény jelentkezhet. Létezik
olyan speciális védõkrém, amely
láthatalan védõréteget von a
bõrre – ezt használhatják például
olyanok, akik munkájuk során
találkoznak allergén anyaggal,
például fémmel. Szülõknek is
adunk tanácsot gyermekük sport-
és pályaválasztása terén – ha
például valakinek pollenallergiája
van, nem tanácsoljuk, hogy táj-
futó legyen. A hangsúly itt is a
megelõzésen van.

Miben látja az okát annak, hogy
ennyi allergiás beteg van ma-
napság?
A levegõ- és környezetszennye-
zõdés, a sok kemikália mellett
szerintem összefügg a mai nyu-
gati típusú életmóddal. Vagyis
azzal, hogy gyermekeink a ter-
mészetközeli léttõl eltávolodva
túlságosan steril higiénés kö-
rülmények között nõnek fel – a
gyakori kézmosás, a védõoltások,
amelyek fontosságát persze nem
lehet eleget hangsúlyozni –
megváltoztatják az immunrend-
szer érését.               RAPPAI ZSUZSA

Hová menjek, ha viszket?
ALLERGOLÓGIAI SZAKRENDELÉS INDULT A RENDELÕBEN 

Az allergia ma már népbetegségnek tekinthetõ. Megváltozott,
modernnek nevezett életünk kísérõje, megkeserítõje, amely
egyre többünket érint. Ezért is örvendetes az a hír, hogy a
Szakorvosi Rendelõben a közelmúltban kezdõdött meg 
dr. Bakos Bea bõrgyógyász-allergológus OEP finanszírozott
rendelése, amely a bõrallergiákon kíván segíteni. 
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A Szentendrén, a Mûvészet-
Malomban létrejövõ Szabad-
iskola indításának legfontosabb
alapgondolata, hogy olyan
szellemiségében szabad közeget
hozzon létre, melyben legfon-
tosabbak a mesterségbeli alap- és
magasabb fokú ismeretek, a

közös kreatív tevékenység, az
alkotás mûvészeti vezetõ segít-
ségével, és a szakmai tudás
átadása. Vizuális nevelésre szük-
ség van, mert ez egy lehetséges
út az egészséges gondolkodás,
látás kialakulásához. Az iskola
célja a gyerekek és a fiatalok

vizuális kultúrájának alakítása,
fejlesztése mellett az érdeklõdõ
idõsebb generáció képzõmû-
vészeti szakmai munkájának
segítése is. A szabadiskolák létre-
jötténél mindig fontos szempont
volt a megfelelõ hely, inspiráló
atmoszféra kiválasztása. Szent-
endrén korábban már több sza-
badiskola mûködött sikeresen.
A szabadiskola programja épp-
úgy hasznosítható a hétköznapi
gyakorlatban, mint a magasabb
szintû alkotómunkában. A kép-
zés három szintre osztható: alap-
fokú vizuális képzés 7-tõl 14 éves
korig. Itt elsõdleges a gyermek
egyéni vizuális eszköztárának,
látásmódjának kialakítása. Kö-
zépfokú vizuális képzés 15-tõl 20
éves korig. A középfokú képzés
egyre koncentráltabban az al-
kotásról és a szemléletformálás-
ról, valamint a felsõfokú tovább-
tanulásra készülõ hallgatók fel-
készítésérõl szól. A felnõtt vizu-
ális képzés pedig az alkotni
vágyókat segíti a folyamatos

mûvészi tevékenység gyakor-
lásában.
A képzés egyik vezetõje Baksai

József Munkácsy Mihály-díjas
festõmûvész, aki huszonöt éve
aktív pedagógus is. A tehetség-
gondozás mindig fontos szerepet
játszott pályafutása során. Több
mint 200 fiatalt indított el a
mûvészeti pályán. Az Óbudai
Képzõmûvészeti Szakképzõ Isko-
la egyik alapítója és a festõ szak
szakmai programjának létre-
hozója. 1995-tõl 2011-ig ugyan-
itt festészetet, festészettechnikát,
rajzot és mûvészeti anatómiát
tanított, és a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetem kinevezett
gyakorlatvezetõ tanára volt.
Tóth Eszter kortárs képzõmûvész
a Magyar Képzõmûvészeti Egye-
temen szerzett diplomát, aktív
kiállítómûvész külföldön és ha-
zánkban egyaránt. Számos mû-
vészeti egyesület tagjaként évek
óta rajzot és festést tanít Buda-
pesten.

www.facebook.com/muveszetmalom

Vizuális szabadiskola

Újra a régi

Az augusztus harmadiki vihar
letörte a Szõlõsgazdák keresztjének
a felsõ részét. A fémbõl készült régi
kereszt és a kõbõl készült szõlõindás
oszlop egyaránt súlyosan megsérült.
Most, két hónap elteltével az emlék-
mû újra teljes szépségében áll a
helyén. A vasrészek restaurálását
Lehoczky János, a kõrészek javítását
és az egyéb helyreállítási munkákat
Pistyur Imre végezte el.

Emléktábla Szûk Ödön tiszteletére

Szûk Ödön tiszteletére emlékünnepet rendez
október 22-én 16 órától a Szent Korona Szövetség,
a Szentendrei Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület Pismányban, a Barackos út 11. sz. alatt.
Az ünnepi alkalmon Kun Csaba képviselõ mond
köszöntõt, a rendezvényt Dukai Miklós, a  városrész
képviselõje nyitja meg, majd Schilacher Miklós kar-
nagy vezényletében elhangzik a Himnusz. Ezt

követõen Borda Áron trombitadíszjelére emléktáblát avatnak a
résztvevõk Szûk Ödön elõtt tisztelegve. Az eseményen Kertész József
elõadómûvész szaval, az emlékbeszédet pedig v. Kiss Imre mondja. Az
alkalom végül koszorúzással és a Szózattal, valamint a Székely him-
nusszal zárul.

Szûk Ödön száz éve született, 1912. június 17-én, Nagyváradon, majd
1919-ban szüleivel visszatelepül Erdélybõl, ahova még visszatért, de
1954-ben családjával Szentendrére érkezett, ahol a Pismányban tele-
pedett le. Neki köszönhetõ a városrész elsõ építési terve, majd a kiépült
út, az elsõ buszjárat és a közmûvesítés is.

Valami történt
Szentendrén

Közel 40 éve élek Szentendrén,
ebbõl legalább nyolc évet a Fõ
téren. Még emlékszem arra, hogy
a busz szelte keresztül, emlék-
szem a nyári játékokra, a La
Mancha lovagja betétdalát azóta
is kotta nélkül dúdolom. Emlék-
szem, hogy a házam homlokzatá-
nak felújítási költségeihez az
akkori tanács hozzájárult. Em-
lékszem a Fõ tér bazaltkockával
való leburkolására, amely – a
római kori építkezésekkel szem-
ben – csak kb. 15 évig élt.
Munkámból adódóan sok idõt volt
szerencsém külföldön tölteni.
Mint lokálpatrióta, mindig irigy-
kedve néztem a hasonló turis-
taközpontokat, ahol az élet este
kezdõdik. Jó hangulattal, nyüzs-
géssel, és tartott, amíg tartott… 
Ellenben a mi kisvárosunkban
este 6-7 óra tájban megszûnik az
élet, szinte gombnyomásra. A
boltok bezárnak, a város kihal.
Sokat gondolkodtam ennek oká-
ról. Véleményem szerint hiányoz-
nak a nagyobb szállodák, hiszen
a turisták a nappali program után
este lemennek a központba sétál-
ni, korzózni.
Idén nyáron viszont örömmel
tapasztaltam egy pozitív vál-
tozást. A Dumtsa utca felújítása

után egy ottani vállalkozó ragyo-
gó ötletének köszönhetõen pén-
tek-szombat esténként megpezs-
dült az élet. Öröm volt nézni a
késõ estébe hajló nyüzsgést, a
vállalkozók színvonalas kitele-
pülését, az igényes zenei és egyéb
programokat, azt, hogy egyre több
bolt késõ estig nyitva maradt,
hogy egyre több szentendrei pol-
gár jelent meg. Lelki szemeim
elõtt látom, hogy mindez hogyan
bõvülhet a Fõ tér bevonásával, a
Görög utcán keresztül a Duna-
korzóig.
Ezt az alulról jövõ kezdemé-
nyezést csak támogatni lehet,
hiszen ebbõl mindenki profitál-
hat. Fõleg mi, szentendreiek. 

EGY SZENTENDREI POLGÁR



A szentendrei táj melankóliája
A Balkán Fanatik együttes vezetõjeként, de fes-
tõmûvészként is jól ismeri a közönség Tzortzoglou
Jorgoszt, akinek új kiállítása a napokban nyílt meg a

Polgármesteri Galérián. A megnyitón részt vett és
köszöntõt mondott dr. Dietz Ferenc polgármester,
valamint Görögország magyarországi ügyvivõje és a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatá-
nak elnöke is. A Balkán Fanatik új énekesnõje,
Tréger Lili csángó dallal köszöntötte az alkotót,
akinek új tárlata A szentendrei táj melankóliája
címet viseli.
„Melankólia leginkább a szerelemben van, én is akkor
vagyok a legmelankolikusabb, amikor szerelmes
vagyok. Így születtek ezek a képek is. Ám én nem csak
egy nõben találom meg ezt az érzést, én egy szép téli
tájba is bele tudok szeretni! Úgy hiszem, a zeném és a
festészetem is melankolikus, de éppen ebben a hangu-
latban van számomra olyan erõ, ami az alkotáshoz
segít. Mindent ösztönbõl csinálok. Azokat a dolgokat
szeretem, amik megfognak, megbolygatják az ér-
zelmeimet. A zenében és a festészetben sem izgatott
soha, hogy valami trendi vagy nem. Vannak hatások,
amik érnek – azokat be is csempészem a munkáimba
– de ez a lelkem, ilyen a lelkem, nem tudok mást vagy
máshogyan megformálni magamból!”
Tzortzoglou Jorgosz kiállítása november 5-ig látható
a Városházán, ügyfélfogadási idõben.
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Ötórai tea

Október 25-én, csütörtökön
17 órakor a Helyõrségi Klub
(HEMO) Ötórai tea táncos,
zenés rendezvényére szeretettel
várunk mindenkit. A slágereket
az Ezüstfény Együttes
elõadásában hallhatják.

MalomMeseMatiné

A MûvészetMalom (Bogdányi
u. 32.) új családi program-
sorozatán a gyerekek kortárs
meséken keresztül ismerked-
nek meg a kiállítások alkotá-
saival. A mesehallgatást min-
den alkalommal alkotó
foglalkozás egészíti ki. A 4-8
éves gyerekeknek ajánlott 
programot drámapedagógus és
múzeumpedagógus közösen
vezeti. Idõpontok: november
18., december 16.
Belépõjegyek: gyerekeknek
1000 Ft, felnõtteknek 500 Ft

Malom Café

Október 30-án, kedden 19
órakor a Malom Caféban
Szombathy Bálint író,
képzõmûvész, mûkritikus, 
és Bárdosi József
mûvészettörténész, a kiállítás
kurátora beszélget a mûvészrõl
és a mûvészetrõl. A beszélgetés
után a Tudósok zenekar ját-
szik. A programra a belépés
díjtalan!
Szombathy Bálint Városjelek
1971-2012 címû kiállítása
ezen a napon 19 óráig belépõ-
jeggyel látogatható.

MûvészetMalom, 
Bogdányi u. 32. 
Tel. (26) 310-244/112. 
www.muveszetmalom.hu;
www.pmmi.hu; facebook.com/
muveszetmalom

Szánthó Imre. Szánthó Imre és az
Õ Szentendréje. Szánthó Imre és
az Õ Duna-partja. És most itt ran-
devúznak velünk, a leányfalusi
megnyitó közönségével. És ez a
randevú a régi idõk andalító, las-
san folydogáló találkozása, szinte
mese az egész. Felnõtt mese. 
A szentendrei városképekbe leg-
szívesebben belesétálnánk, öröm
nézni, hogy az öreg falaknak is
van lelkük, hogy a házak sze-
relmesen összehajolnak és hogy a
Városházának jókedve van. És itt
vannak a hosszabbik falon a
szépséges vegyes technikájú fest-
mények, amelyeknek a Duna-
szaga szinte érezhetõ, a dunai
szél majdnem rajtunk át kavarog.
Az öreg fák ismerõsen néznek
ránk, és kacsingatva általunk is
üdvözlik lányfalusi unokatest-
véreiket. (…)
Ilyen városképeket, ilyen folyó-
partot és fákat csak olyan ember
tud így a rajz, a festészet esz-
közeivel megjeleníteni, aki mé-
lyen szereti városát és azt a tájat,
amelyben él. Teljes azonosulás –
ennél tömörebben nem lehet ezt
megfogalmazni. (…)
Kiállító mûvészünk 1925-ben
született, és 1929-tõl élt Szent-
endrén, szüleivel, nagyszüleivel.
Itt járta iskoláit, innen sorozták,
itt szökött meg a hadifogság elõl.
Színész nagyapja szereplésre
szerette volna taníttatni, de a
hamar felszínre kerülõ rajzkész-

sége elirányította más pálya felé.
1947-tõl nyugdíjazásáig a Gold-
berger Textilgyárban dolgozott, ez
a mára már megszûnt üzem euró-
pai hírû mûhelye volt a magyar
textiliparnak, Szánthó Imre ter-
vezõként, rajzolóként, majd a

gyár átszervezése után deko-
ratõrként dolgozott. De ahogy
Szentendrén sem csak alkotó-
mûvészként létezett, a Goldber-
gerben is mûvészetszervezõként
tevékenykedett. És ahogyan sze-
retett városa, szeretett festõinek
is kiállításokat szervezett, cik-
kezett, szervezte a mûvészélet
mindennapjait Szentendrén, a
Goldbergerben is megszervezte a
Mini Goli Galériát, már-már
elfeledett mûvészeket mutatott
be, karikatúrákat rajzolt, szer-
vezett, talpalt, kilincselt. Az Aba-

Novák Galéria névadójának repro-
dukcióiból kiállítást szervezett,
Aba-Novák Juditot, mint szeretett
volt Golis kollégáját Képlevélben
tisztelte meg. (…) 
Olyan mûvész kiállítását nyitjuk
meg, aki mesteri tökélyre fejlesz-
tette a linómetszés technikáját, és
ez az alapos technikai felkészült-

ség tette lehetõvé azt a könnyed-
séget, ami miatt mi nézõk szeret-
hetjük a lapjait. De a Goliban
megalapozott szitanyomtatási
ismeretek is itt élnek tovább a
falakon a Szentendrei Grafikai
Mûhely évi termésébõl válogatva.
Mûvészplakátok, városi miliõk,
havas szentendrei utcák köszön-
nek ránk a falakról.
Köszönet illeti Martos Katalint,
ennek a gazdag anyagnak a gaz-
dáját, aki ébren tartja és bemutat-
ja Szánthó Imre mûvészetét.

KOVÁTS KRISTÓF

Szánthó Imre kiállítása a Leányfalu-házban

A képen jobbról a második Tzortzoglou Jorgosz
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Apró arcképek 48-as nagyjainkról

„Amint fogy-fogy a jövendõ,
Egyre drágább lesz a múlt”

Zongor László grafikusmûvész 1848-49-es mini-
grafikáiból nyílt kiállítás október 5-én, a Fõ téri
Kmetty Múzeumban. A falakon sorakozó portrék
történelmünk legismertebb és már elfeledett hõ-
seinek állít emléket. Az 1848-as szabadságharc
katonáinak minipanteonját a mûvész az arcmá-
sokon túl megannyi érdekességgel, történelmi
utalással egészítette ki. A tustollal rajzolt, szabad
szemmel alig látható pontokból összeálló portrék
hátterét korabeli katonai térképek, címerek alkotják. 

A több mint kétszáz, aprólékos gonddal elkészített
arcmásból összeállított kiállítást dr. Zongor Gábor
festõmûvész és Abonyi Gábor hagyományõrzõ
huszár ezredes nyitotta meg. A Sándor Huszárok
Lovas Klub elnöke stílusosan, huszárviseletben
mondott beszédet, s arra az örök igazságra emlé-
keztette a jelenlévõket, hogy múltunk megismerése,
hagyományaink tisztelete nélkül nem létezhet
jövõnk. A megnyitón Tímár Sára népdalénekes
megkapóan szép elõadásában hallhattunk dalt az
1848-as idõkbõl.
A kiállítás október végéig látogatható.

SZ. N.

Mûvészeti egyetemek fesztiválja

Az október elsõ hétvégéjén megrendezett háromna-
pos fesztivál a Malomkörzés címû kiállításhoz kap-
csolódott, melyen a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem (MKE) hallgatóinak alkotásait láthatják az
érdeklõdõk október 28-ig a MûvészetMalomban.
A Testvérmúzsák Fesztiválján a képzõmûvészek
mellett bemutatkozhattak a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói is. A
szervezõk – Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága –
célja, hogy ez a fesztivál minden évben megis-
métlõdjön, hiszen már az 1970-es években is
Szentendre volt a helyszíne, ugyanezzel a címmel
megrendezett Mûvészeti Fõiskolák Országos talál-
kozójának. Akkoriban ez nagyon rangos ese-
ménynek számított, és ezeken az alkalmakon a
mûvésznövendékek elárasztották a várost. A szer-
vezõk szeretnék, ha ez a hagyomány folytatódna. A
Testvérmúzsák fesztivál zárónapján a gyerekeken
keresztül csalogatták be a szülõket, a felnõtteket a
Képzõmûvészeti Egyetem hallgatói a Mûvészet-
Malomba. A város utcáin különbözõ fogaskerék

sziluetteket osztogattak a szervezõ diákok a gye-
rekeknek, akik ezeket a MûvészetMalomban kiszí-
nezhették, festhették, díszíthették. A kb. 40 gyerek
által készített alkotásokat nagy kartonlapra ragasz-
tották, összeillesztve a fogaskerekeket, mint egy fik-
tív gépezetet. A fesztivál záróeseményét majdnem
elmosta az esõ, de végül a Malom zárt színpadán
nagy sikerrel mutatták be a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem mesterképzõsei, Federico Garcia
Lorca: Bernarda Alba háza címû zenés elõadását, az
egyetem tanára, Patkó Éva rendezésében.

NAGY JUDIT

Teátrum feketén-fehéren

Ezzel a címmel nyitotta meg Sándor Erzsi, a Magyar
Rádió Nívó-díjával kitüntetett szerkesztõje
Paraszkay György fotókiállítását október 6-án a
P’Art Moziban. Az UNESCO díjas grafikusmûvész és
fotográfus 1981 óta több egyéni és csoportos tárla-
ton szerepelt itthon és külföldön. Munkái megtalál-
hatók a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményében is.
Jelenlegi kiállításának fekete-fehér fotóit az idei
szentendrei Teátrum elõadásain készítette a
mûvész. Láthatjuk többek között Udvaros Dorottyát,
Kulka Jánost, Jordán Tamást, Bánsági Ildikót és
Bálint Andrást Bajusz nevû kutyájával együtt,
„munka közben”.
Paraszkay György
elmondta, hogy a
színházi témát, a
portrékat érdeme-
sebb fekete-fehér-
ben bemutatni,
hiszen a színek
elviszik a lényeg-
rõl a tekintetet. A
fekete-fehér leegyszerûsíti, tömöríti, sûríti a fotó
hatását. A mûvész szerint egy színházi elõadás
fotózása hálás téma, hiszen a világítás már adott, a
színészek pedig ismert arcok, akiket szeret a közön-
ség. Nehezítette viszont a munkát, hogy a Teátrum
elõadásai általában bemutatók voltak, nem ismerte
a darabokat, így nem volt elég idõ a felkészüléshez.
A mûvész számára a legnehezebb feladat az
elkészült fotókból való válogatás volt, hiszen több
száz képet készített egy-egy elõadáson, de ezek
közül csak néhányat hozhatott el a kiállításra.

A tárlat november 6-ig látogatható a P’Art Mozi
(Dunakorzó 18.) nyitva tartási idejében.

NAGY J.

Múzeumok Õszi
éjszakája

Idén is a Képtár és a Fõ tér
lesz helyszíne a Múzeumok
Õszi Éjszakájának
Szentendrén. November 10-
én, szombaton 14-tõl 21

óráig vár-
ják láto-
gatóinkat
izgalmas
római
játékokkal,
a régészeti
kiál-
lításhoz

kapcsolódó kreatív családi
foglalkozással, tárlatvezetés-
sel, régészeti elõadással. A
látogatók római módra kevert
mézes bort és a Kereskedõház
Caféban római ételeket is kós-
tolhatnak.

Zenés mesejáték

Október 26-án, pénteken 10
órakor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7.) Nils
Holgersson csodálatos
utazása a vadludakkal címû
zenés mesejátékot adja elõ a
Fogi Színház. Nils rendszere-
sen kínozza családi gaz-
daságuk állatait. Amikor
rájön, hogy emiatt a háziálla-
tok nagyon dühösek rá,
elmenekül elõlük. Házuk
felett vadludak repülnek és
Nils csatlakozik hozzájuk
Márton lúddal és Pocokkal
együtt. Kezdetét veszi
csodálatos utazása a vadlu-
dakkal, melynek során meg-
tanulja szeretni, tisztelni az
állatokat és a természetet.
Belépõjegy: 700 Ft.
Jegyrendelés: (26) 312-657.

Memóriatréning

Elfelejtette miért indult el a
konyhába? Nem jut eszébe
híres filmszínészek neve?
Memóriatréning indul idõsek
számára a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Szentendre, Szentlászlói út
89.). A csoporton való részvé-
tel ingyenes.
Bõvebb információ és jelent-
kezés: (26) 400-172, 06-20-
278-3734.



KULTÚRA

XXVI. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2012. OKTÓBER 19. SzeVi 15

Alma Mater 
hangversenyek

Folytatódik a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Alma Mater kon-
certsorozata. Az októberi
beszélgetõs hangverseny
meghívott mûvésze Milosevits
Mirkó Milán jazz-zongo-
ramûvész, az iskola egykori
növendéke lesz. Szeretettel
várnak mindenkit október 19-
én, pénteken 18 órakor a
zeneiskola Oltai-termébe, ahol
a mûvésszel Silacher Tamás
mûsorvezetõ – szintén az isko-
la volt tanulója – beszélget. 
A következõ koncertek idõ-
pontjai: február 15-én Eredics
Salamon blockflöte mûvész,
április 26-án Dobay Linda
csembaló- és fortepianomûvész
lép fel.

Három évtized
munkái

A 35 éve Czakó Margit
vezetésével mûködõ
Szentendrei Falikárpitszövõ
Szakkör Három évtized címû
kiállítása november 6-án,
kedden 18 órakor nyílik a
Városháza Polgármesteri
Galériájában. A résztvevõket
köszönti dr. Dietz Ferenc 
polgármester, a kiállítást meg-
nyitja Perjéssy Barnabás ny.
igazgató. Közremûködik Tímár
Sára Junior Príma-díjas nép-
dalénekes. A kiállítás
megtekinthetõ november 30-ig,
a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében.

Nyílt nap a Ferences
Gimnáziumban

Szeretettel hívnak minden
érdeklõdõt november 17-én,
szombaton 15-tõl 19 óráig a
gimnáziumba (Áprily tér 2.),
ahol a látogatók betekintést
nyerhetnek az iskola életébe.
Program: bemutató órák, tár-
latvezetés az iskolában, diákok
elõadása kísérletekkel,
alkotótevékenység, sport.

Több száz diák vett részt az elmúlt
évben azon az Élmény- és
matricagyûjtõ olvasópályázaton,
melynek kezdeményezõje a Pest
Megyei Könyvtár volt. A lebonyo-
lítást a TÁMOP pályázat segítette,
helyszínei pedig Érd, Gödöllõ,
Szentendre és Vác könyvtárai.
Négy irodalomszeretõ gyereket,
Bajnóczi Fruzsina, Krulik Virág,
Lakatos Brigitta, Szarkowicz Kinga
diákokat az a megtiszteltetés ért,
hogy a kortárs magyar költészet
egyik legismertebb alakja, Kányádi
Sándor a saját fogadta. 
A Kossuth- és Herder-díjas (csak
ezt a kettõt kiemelve a díjak
sokaságából) költõ nagyon ked-
vesen, szinte személyes ismerõs-
ként fogadta a gyerekeket. Be-
mutatkozásukra a maga szerény-
ségével, kedvességével, ironiku-
san válaszolt: „Azt gondoljátok,
hogy szerencsések vagytok, hogy
velem találkoztok, de igazából ez
majd csak az unokáitok korában
derül ki. Fennmaradnak-e addig a
verseim? A jövõ eldönti.”

A látogatás a gyerekek kérdései
által (is) beszélgetéssé alakult.
Nem tudom, hány versét, vers-
fordítását és más költõk verseit
tudja csak úgy kapásból idézni,
de beleborzong az ember egy-egy
verselését hallván. A líra igazi
szószólója, szinte varázserõvel
bírnak sorai. Csillogó szemekkel
hallgatjuk. Búcsúzóul a Vannak
vidékek címû versét kérjük. 
Elraktározzuk magunkban az
élményt, hogy egy órát a költõvel
lehettünk. S majdan, mikor az

iskolában ezek a gyerekek a
költõrõl tanulnak, kezükbe veszik
egy kötetét, gyermekeiknek olvas-
nak tõle – reméljük, majd eszükbe
jut ez a nap. 
Kányádi Sándornak pedig kíván-
juk, hogy még sokáig velünk
lehessen! 

Vannak vidékek
Elõhang

vannak vidékek gyönyörû
tájak ahol a keserû
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengetõ hangokat
tavaszok, nyarak õszeim
maradékaim s õseim
vannak vidékek viselem
akár a bõrt a testemen
meggyötörten is gyönyörû
tájak ahol a keserû
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül

Boromisza Tibor emlékkiállítás
MûvészetMalom, Szentendre
2012. október 18. – 2013. február 6.

Minden idõk legátfogóbb Boromisza Tibor kiállításá-
nak megrendezésére vállalkozott a Ferenczy Múzeum.
A MûvészetMalomban a Festészet napján, október 18-
án megnyíló kiállítást a legújabb kutatások fel-
használásával készült, és az egész életmû reprezen-
tatív bemutatását nyújtó 280 oldalas, hozzávetõleg
250 színes reprodukciót tartalmazó, a múzeum
kiadásában megjelenõ Boromisza-könyv teszi telje-
sebbé. A kiadvány két szerzõje közül Jurecskó László
a nagybányai és szatmárnémeti korszakról (1904-
1918) ad összegzõ áttekintést, míg Török Katalin az
elmúlt négy évben a Boromisza-hagyatékban végzett
feltáró kutatásainak eddigi eredményeit foglalja össze
az 1919–1953 közötti idõszakra vonatkozóan.
A Boromisza Tibor emlékkiállítás megvalósításában a
Ferenczy Múzeum mellett részt vett a nagybányai korsza-

kot bemutató MissionArt Galéria, valamint a mûvész
gyermekei által fenntartott, több mint fél évszázada
Szentendrén mûködõ Boromisza Tibor Emlékszoba.  
Boromisza Tibort a 20. századi magyar festészet egyik
jelentõs alakjaként tartja számon a mûvészettörténész
szakma, annak ellenére, hogy teljes életmûve évtize-
deken keresztül nem nyert tudományos feldolgozást, s
az egész életmûbõl válogató utolsó kiállításra is több
mint fél évszázada került sor a Magyar Nemzeti
Galériában. A MûvészetMalomban most megnyíló Bo-
romisza-kiállításon a kiállítótér korlátozottsága elle-
nére is több mint százötven mûalkotás kerül bemu-
tatásra magán- és közgyûjteményekbõl, közöttük szá-
mos olyan, amelyik több évtizedes rejtõzködés után
kerül elõször nyilvánosság elé. Az évek óta folyó kuta-
tómunka egyik célja éppen az, hogy az életmû fehér
foltjait ne csak informálisan, hanem felkutatott mûtár-
gyak segítségével is csökkenteni lehessen, de ezen a
téren még bõven akad tenni való. 
Az életmû rekonstruálását nagyban segíti az a
tetemes mennyiségû dokumentációs anyag, amelyet
a festõ maga után hagyott. Írásai, tanulmányai, fel-
jegyzései, naplói, levelezése, az évtizedeken keresz-
tül összegyûjtött és rendszerezett, saját és mások
újságcikkei olyan mélységig adnak betekintést nem-
csak az életmûvébe, hanem a korszak mûvészeti
közéletébe is, amelynek köszönhetõen értékes és új
összefüggések jönnek felszínre. A kiállítás ezért
nagy teret szentel az idõrendbe állított korszakok
szokásosnál gazdagabb dokumentálására, írásos
források, archív fotográfiák felhasználásával.
A kiállítás mind a festészeti, mind a dokumentációs
anyaggal végigköveti az összes élethelyszínt, teret
szentelve a mûvész jelentõs írói munkásságának is.

TÖRÖK KATALIN

Látogatás Kányádi Sándornál

November 7-én szerdán 
17 órakor 

a Pest Megyei Könyvtár vendége lesz
KÁNYÁDI SÁNDOR. 

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.
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Ismerkedési est

A Dunakanyar Társkeresõ
iroda meghívja Önt a
RANDEVÚ-GARDEN
ismerkedési est sorozatára,
melyet a Mûvész étterem
toszkán hangulatú fûtött
télikertjében rendezünk
kéthetente szombaton. 
Élõ zenés, játékos progra-
mokkal, welcome drink-kel és
tapas bárral várjuk.
Házigazdák gondoskodnak az
este folyamatos jó hangu-
latáról. Részvételi díj 3500 Ft.
Idõpont: november 17.
szombat 19 óra. Helyszín:
Mûvész étterem és kávézó,
Szentendre, Dumtsa Jenõ utca
7. Részvételi szándékát kér-
jük az alábbi telefonszámon
jelezze: Füzes Fruzsina 06-
20-823-2025,
www.újrakezdés.hu.

Kiállítás az Izbégi
iskolában

Az Izbégi Általános Iskola
nevelõtestülete és diákjai
szeretettel meghívják
Páljános Ervin szobrász-
mûvész és tanítványai: Rille
Borka izbégi diák és Szabó
Gergely grafikus kiállítására
október 26-án, pénteken 
18 órára az Izbégi Iskolába.
Ünnepi köszöntõt mond 
dr. Dietz Ferenc polgármester,
a kiállítást
megnyitja Páljános Ervin.
Fuvolán közremûködik
Páljános Anna Léda. 
A kiállítással egyidõben
megtekinthetõk az izbégi
diákok munkái is, melyet a
Képzõmûvészeti napon alkot-
tak.

Barcsay mester 
és tanítványai
A marosvásárhelyi Bernárdy
Házban nyílik meg a Barcsay
Jenõ, Balogh László, Deim Pál
és Konok Tamás szitanyo-
mataiból válogatott kiállítás
október 25-én, csütörtökön
18 órakor. 

Alapító karnagyunkra
emlékeztünk
A Musica Beata Kórus szeptember
végén emlékezett meg alapító kar-
nagyáról, Kovács Lajosról. 30-án
délután a zeneiskola kertjében
rövid ünnepséggel idéztük fel a
karnagy úr munkásságát testvér-
kórusukkal, a Veilsdorfi Vegyes-
karral. Zakar Ágnes képviselõ
asszony kedves szavakkal kö-
szöntötte a kórusokat és kar-
nagyaikat, majd a kórusok két
mûvet énekeltek közösen, melye-
ket Kovács Lajos tanított be. A

megemlékezés koszorúzással ért
véget a zeneiskolában, mely után
koncert következett a Keresztelõ
Szent János templomban. A két
kórus mellett itt felléptek a
Kovács testvérek is, vonásaikban,
muzikalitásukkal megidézve
édesapjuk személyiségét. Bokor
György ünnepi beszédben méltat-
ta Kovács Lajos sokoldalú, érté-
kes pályafutását. A német kórus
népdalfeldolgozásokat, a Musica
Beata szakrális mûveket énekelt.
Wolfné Kovács Zsuzsa édesapja
szellemi örökségét továbbfej-
lesztve vezényelte Bárdos, Elgar,

Kodály mûvei mellett Wolf Péter a
kórusnak komponált Musica
Beata címû kórusmûvét. A szent-
endrei kórus mûsorának második
felében Bokorné Forró Ágnes, a
kórus új karnagya vezényelt,
majd két kórus együtt énekelt. 
A német kórus három napra
érkezett Magyarországra. Kirán-
dultak Gödöllõre, a koncertet
követõen pedig ünnepi vacsorán
vettek részt a Szentendrei Refor-
mátus Gimnázium Áprily-ter-
mében a vendéglátó kórussal
együtt. 
Még ki sem pihente magát kóru-
sunk, máris gõzerõvel gyakorolt a
következõ szereplésre. Október
13-án Kiskunfélegyházára utaz-
tak, Kodály Zoltán születésének
130. évfordulója alkalmából ren-
dezett kórustalálkozóra. A Zene-
barátok kórusát Szatmári Imre
karnagy, egykori szentendrei kán-
tor vezeti. A Musica Beata itt is
nagy sikert aratott!
Mindkét koncert Kodály Esti dalá-
val zárult: „Bátorítsa szívünk
álmát, adjon Isten jó éjszakát!“

MB

„A kapuban a szekér”
„A zene a legnagyobb jótétemény,
amit a halandók ismerhetnek” –
fogalmazta meg egy író az 1600-
as években. Valóban, a zene olyan
kincs, ami körülöleli mindennapi
életünket, bátorít, lelkesít vígasz-
tal minket.
1975-ben, Yehudi Menuhin világ-
hírû zenemûvész kezdeménye-
zésére október 1. lett a Zene világ-
napja. Ilyenkor a világ valameny-
nyi koncerttermében felcsendül a
muzsika, a zeneiskolák dobogói-
tól kezdve a nagy koncertpalo-
tákig, sõt az utcán mindenhol.
Az Izbégi Általános Iskola diákjai
már több éve együtt ünnepelnek
ezen a napon. Így volt ez most is,
a zene ünnepének reggelén. Az
udvaron az osztályok tanulóit
zeneiskolások köszöntötték, akik
már régóta készültek erre az alka-
lomra. Jázmin és Marci hegedült,
Marika, Vanda és Virág furulyá-
zott.
Ez a tanév Lajtha László em-
lékéve, aki 120 éve született, és
jövõre lesz halálának 50 éves
évfordulója. Lajtha László zene-
szerzõ, egyházzenész, zenepeda-
gógus volt, és példaképeihez –
Bartók Bélához és Kodály Zoltán-
hoz – hasonlóan zeneszerzõi

hivatása mellett életre szóló fela-
datának tekintette a magyar
népzenei hagyományok kuta-
tását. 
1940-41-ben Széken kezdte meg a
néptánc- és népzenei szokások
feltárását. Ez a gyûjtés történelmi
jelentõségû volt, mert az a terület,
a Mezõség, a magyar népi hang-
szeres zene kutatásaiban addig
még ismeretlennek számított. 

A széki táncot a budakalászi
Lenvirág Néptáncegyüttes tánco-
sai elhozták nekünk. A leányok
piros-fekete szoknyában, hosszú
piros pántlikával a hajukban
forogtak, a legények pedig a kék
posztómellényben, bricsesz nad-
rágban járták a legényest, fejükön
az elmaradhatatlan szalmakalap.
Ötszázharminc izbégi diák csodál-

ta a táncosok méltóságteljes moz-
dulatait. Reméljük, a szép élmény
táncra indít közülük néhányat! 
Köszönjük az idén negyvenedik
születésnapját ünneplõ Lenvirág
Együttes tagjainak – Abonyi
Flórának, Varsányi Orsolyának,
Husvét Dorinának, Varsányi Sza-
bolcsnak, Weingart Csabának és
Decsi Máténak –, hogy bemutat-
ták a széki táncot, szüleiknek

pedig, hogy idejükbõl
áldoztak és megszervezték,
hogy elhozták a táncosokat
az iskolánkba október else-
jén, hétfõ reggel. 
Közösen énekeltünk még
egy széki népdalt, amely
így kezdõdött: A kapuban a
szekér, itt a legény, leányt
kér… A szekér, amelyre a
lány hozományát rakták.
Ma mit tudunk rakni a sze-
kérre? El kellene készíteni
a mi hozományunkat: jó

sok nótát és táncot kellene tanul-
nunk, hogy az a szekér ne menjen
tovább üresen! 
Szeretettel hívok minden érdek-
lõdõt Táncházba, minden hónap
második szombatján a Barcsay
iskolába, és Családi népdalének-
lésre a P’Art Moziba, 19-én este.

LÁZÁR ENIKÕ
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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 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”
20.30 MAGIC BOYS 2D (90’) (16) –

vígjáték

október 22. hétfõ
17.00 A KIRÁLY BESZÉDE 2D (118’) (12) –

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

19.00 MAGIC BOYS 2D (90’) (16) –
vígjáték

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

október 23. kedd
17.30 A SZABADSÁG VIHARA (90’) (12) –

Tarantino filmje
19.00 NYISD KI A SZEMED! SOROZAT

(Keresztény Filmklub)
20.30 VÖRÖS KESZTYÛK (123’) (16) –

önéletrajzi film

október 24. szerda
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az

állatok titokzatos ösztöneirõl…
18.00 VÖRÖS KESZTYÛK (123’) (16) –

önéletrajzi film
20.05 NADER ÉS SIMIN-EGY ELVÁLÁS

TÖRTÉNETE (123’) (16)
(2012.Oscar-díj)

október 25. csütörtök
17.00 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN 2D (94’)

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

(12) – Woody Allen filmje
20.20 SZESZTOLVAJOK (101’) (16) ang.-

fr.-belga-olasz vígjáték (Cannes-i
díjas)

október 26. péntek
17.00 ASTERIX & OBELIX: ISTEN ÓVJA

BRITANNIÁT 2D (110’) (6) – fõsz.: G.
Depardieu

18.50 MINDENKI A MENNYBE MEGY
(107’) (16)

20.45 A BOLDOGSÁG SOSEM JÁR
EGYEDÜL (110’) (12) romantikus
film, Sophie Marceauval

október 27. szombat
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az

állatok titokzatos ösztöneirõl…
18.00 MINDENKI A MENNYBE MEGY

(107’) (16)
20.00 A BOLDOGSÁG SOSEM JÁR

EGYEDÜL (110’) (12) romantikus
film, Sophie Marceauval

október 28. vasárnap
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’) (kn) – az

állatok titokzatos ösztöneirõl…
18.00 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ

A SZEXRÕL 2D (100’) (12) – fsz.:
Meryl Streep

19.45 MAGIC BOYS 2D (90’) (16) –
vígjáték

október 29. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK

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

18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK 2D (95’) (16)
fsz.: William Hurt és Isabella
Rossellini

20.10 NADER ÉS SIMIN-EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) (16’) (2012.
Oscar-díj)

október 30. kedd
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’)
18.30 SZERELMI BÛNÖK (104’) (16)) –

LÉLEKMOZI SOROZAT
20.15 SZESZTOLVAJOK (101’) (16) ang.-

fr.-belga-olasz vígjáték (Cannes-i
díjas)

október 31. szerda
17.00 ASTERIX & OBELIX: ISTEN ÓVJA

BRITANNIÁT 2D (110’) (6) fsz.: G.
Depardieu

19.00 A BOLDOGSÁG SOSEM JÁR
EGYEDÜL (110’) (12) romantikus
film, Sophie Marceauval

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

november 1. csütörtök
17.00 MINDENKI A MENNYBE MEGY

(107’) (16)
19.00 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’) (12)

Jankovics Marcell filmje

november 2. péntek
16.30 LORAX 2D (86’) (6)
18.00 TÜSKEVÁR 2D (99’) (kn) – Fekete

István regényébõl készült
19.45 HASTA LA VISTA2D (108’) (16) –

megrázó komédia

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

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

November 9. péntek 18 óra
PERCZEL ZITA HAZAFIAS 
KÜLDETÉSE
Jávor Zoltán fõiskolai tanár elõadása 

Kolping Akadémia
Közösségi ház, Török köz

November 17. szombat 16 óra
BURMA VAGY MIAMÁR. KÉPES ÚTI
BESZÁMOLÓ A CSODÁK
ORSZÁGÁRÓL
Hudson Judit, a Kolping Szövetség orszá-
gos titkárának elõadása

ELÕADÁS

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár
Reggeli, ebéd, vacsora

Barátoknak, családoknak, üzletembereknek!

Zenei együttlét
Október 28-án, vasárnap 18
órakor a Kecskés próbateremben
(Dumtsa – Ignatovity sarok)
felejthetetlennek ígérkezõ zenei
együttlétre hívják az érdek-
lõdõket, melynek vendége Hal-
mos Béla, a magyar táncház-
mozgalom nagy öregje lesz. Sok
humorral mesél életérõl és
emlékeirõl, és játszik vidám, talp
alá való széki és más népi tánc-
muzsikát. Belépõdíj nincs,
adományokat köszönettel foga-
dunk. Tel. 310-429.
www.kecskesegyuttes.hu



ADÁSVÉTEL

Eladó világosbarna, szétszed-
hetõ szekrénysor. Irányár: 65
ezer Ft. Ugyanitt eladó 4
személyes rekamié két fotel-
lel, óarany színû. Irányár: 64
ezer Ft. Tel. 06-20-952-7740.

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.

Eladó extra felszereltséggel
Lancia Dedra 1,9 Diesel.
Évjárat: 1995. Mûszaki
érvényes: 2014. 03. 23.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel 06-
20-337-8513.

ÁLLÁST KERES

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

EGÉSZSÉG

Pedikûr-körömgomba- és bõr-
gombakezelés, tanácsadás.
Tel. 06-30-949-6456.

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energia-
feltöltés, lelki segítség 
gyakorlatiasan. www.lelekla-
to.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-
7199.

KIADÓ LAKÁS

Hölgy keres hölgy albérlõtár-
sat. Tel. 06-70-408-1971.

Tahiban kiadó 110 nm-es
családi ház kerttel, hosszú
távra. Tel. 06-70-416-9321.

Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, III. emeleti, körpano-
rámás, bútorozott, fûtésmérõv-
el felszerelt lakás hosszú távra
kiadó, 50 ezer Ft + rezsiért.
Tel. 06-20-314-9080.

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

Pomázon, HÉV megállóhoz
közel, 38 nm-es albérlet
kiadó (szoba, konyha,
fürdõszoba). Tel. 06-20-
214-8626.

90 nm-es lakás: 3 szobás,
kulturált, 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, kör-
panorámás, bútorozott, fûtés-
mérõvel felszerelt lakás
hosszú távra kiadó. 50 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-
9080.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Hamvas
Béla úton IV. emeletes ház
I. emeletén csöndes, 55 nm-
es, erkélyes, 2 szobás,
nagyon igényesen felújított
lakás eladó. Tel. 06-20-911-
8689.

Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen, a Fehérvíz
utcában III. emeleti, 56 nm-
es, hõmennyiségmérõs lakás
igényes beépített konyhabú-
torral, klímával, kör-
panorámás kilátással, tulaj-
donostól eladó. Tel. 06-20-
314-9080.

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

Szentendrén, az Egres út
környékén szerkezetkész
családi ház 917 nm-es telken,

180 nm hasznos alapterület-
tel, haláleset miatt sürgõsen
eladó. Hagyatéki érték: 33
millió Ft, eladási ár mege-
gyezés szerint. Tel. 06-20-
974-5235.

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

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

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

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

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

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

Lakások: garzonok és
másfél szobásak 5 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

Történelem, magyar,
mûvészettörténet, érettségire
felkészítés, korrepetálás
általános- és középiskolások-
nak nagy gyakorlattal

Szentendrén a belvárosban.
Tel. 06-30-540-5639.

Képzõmûvészeti SZABAD-
ISKOLA A MÛVÉSZET-
MALOMBAN gyerekeknek és
felnõtteknek. Tel. 06-20-466-
4543, 06-20-403-4678.

Stresszoldó és energetizáló
foglalkozások keddenként
20:15-tõl a Jóga Térben
Szentendrén (Árpád u. 6.
szám alatt). Tanfolyamok,
információ:
www.relaxaciomuhely.hu 

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

Matematikából középiskolába
felvételizõknek (8-6-4 osztá-
lyos) intenzív felkészítést vál-
lalok rendszeres tesztekkel.
Tel. 06-30-855-3543.

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Bérelhetõ személy és kiste-
herautók 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 nap-
tól 7 ezer Ft. Tel. 06-20-522-
9102.

A Valentin Szalonban
(Püspökmajor-lakótelep,
Fehérvíz u. 2.) szeretettel

várja a vendégeit Adrienn
fodrász: 06-20-489-8443 és
Bea manikûr-pedikûr: 06-20-
377-4844.

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

Lakásnak-üzletnek kiadó:
Vasúti villasor 3. szám alatt.
Érdeklõdni: Órásmûhely, 06-
30-949-5581.

Budakalászon 18/36 nm hely-
iségek kiadók. Saját parkoló,
mellette ABC, húsbolt, illetve
óvoda. Alkalmasak: iroda,
cégközpont, székhely, illetve
szolgáltatás, raktár céljára
(25 000/50 000Ft + áfa).
Tel. 06-20-530-8867.

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

KIADÓ 28 nm-es üzlethelyi-
ség, irodának, raktárnak stb.,
4 kocsibeállóval az udvarban.
Tel. 06-20-912-1918.

Irodai, telephely stb. célra
kiadó kitûnõ helyen lévõ
helyiség. 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



Kézilabda

Csapataink az NB I.B
nyugati csoportjában
szerepelnek továbbra
is. A férfiaknál a

Szentendrei KC 31 - 31-et játszott
(megint!) itthon, a 6. helyen állnak.
A Szentendrei NKE a nõk me-
zõnyében a 7., ezúttal Pécsett
nyertek két góllal, 25-23-ra.
Budakalász férfi és két nõi csapa-
ta az NB II. északi csoportjában
túl van második, illetve a férfiak
harmadik mérkõzésükön, a tabel-
lán a mezõny végén-közepén
helyezkednek el. A bajnokság ele-
jén tartanak, még sok minden
lehet!

Labdarúgás

Mindhárom osztály-
ban és az öregfiúknál
is félidejénél tart a
futball megyebajnok-

ság. Három mérkõzést láttam.
Október 6., Izbég. Szentendre
VSE - Sóskút KSK 1-2 (1-1) megye
III.o. Góllövõk: Stoltz A., illetve
Szabó F., Erdei S.
Elejétõl kezdve folyamatosabb
volt a vendégek játéka, de a
mieink is élvezetes középpályás
játékot produkáltak, fõleg az elsõ
félidõben. Vezetést szereztünk, de
ezt a sóskútiak nemsokára egyen-
lítették (1-1). A második játék-
részben a vendégek gyors kont-
rákkal állandó gólveszélyt jelen-
tettek, egyet értékesítettek is (1-
2). Csapatunk derekasan küzdött,
és a továbbiakban a védelem Csiki
Dávid kapussal az élen hárítani
tudott. Sajnos, kapura csak pont-
rúgásokból voltunk veszélyesek.
A vendégek megérdemelten nyer-
tek, csapatunk helytállt, kis
arányú vereséggel megúsztuk.
A játékvezetés változó volt,
néhány intézkedés felborzolta a
játékosok és a nézõk kedélyét, ezt

már megszoktuk ezen a szinten.
Meglepett, hogy valamilyen játék-
vezetõi testületi utasításra hivat-
kozva a játékvezetõk nem enged-
tek a korláton belül fényképezni.
Mókás dolog volt a szedresben
botladoznom a patak felõli olda-
lon. Megjegyezném: a riporterek
sok helyen közvetlen a pálya
szélérõl (is) közvetíthetnek,
tudósíthatnak.

Október 7. Pilisszentkereszt.
PILE SC - Gödöllõi SK II. 1-3 (1-0).
Góllövõk: Bagi J., illetve Heil-
mann A.(2), Szeles D.
Küzdelmes volt az elsõ félidõ, a
hazai támadások csak 25 perc
után váltak némileg folyama-
tosabbá. Ekkortájt meg is szerezte
a vezetést a PILE. A második
félidõ eleje – gyors ellentámadá-
sokkal – a vendégeké volt, ki is
egyenlítettek (1-1). Ekkor jött
derült égbõl villámcsapásként egy
nagy gödöllõi lövés, és a kapu-
fáról elemi erõvel vágódott a
hazai kapusra a labda, onnan
meg a sarokba (1-2). Az elkesere-
dett hazai támadások nem hoztak
gólt, viszont a vendégek újra
betaláltak (1-3). Az utolsó ne-
gyedórában lövések sora zúdult a
vendégek kapujára, védõk és
támadók estek-keltek, de mindig
volt egy láb, egy fej, egy hát vagy
a kapus, amirõl-akirõl kipattant a
labda. Egy lövés betalált, azon-
ban a játékvezetõ támadó sza-
bálytalanságot látott. Biztos job-
ban látta (elõttem hárman
feküdtek, épp ott fotóztam).
Egyébként jól vezette a meccset. A
gólkülönbség túlzott, de hát ilyen
a futball! Jó meccs volt.

Október 8. Izbég. Szentendre
VSE – Szigetgyöngye SE (Sziget-
monostor) 3-2 (1-0), öregfiúk
mérkõzés. Góllövõk: Szabó Gy.
(2), Pivarcsek A., illetve Mócsai
R., Molnár Zs.

Csapatunk végigtámadta az elsõ
játékrészt. Sok pontrúgáshoz
jutottunk, mégis csak egy szeren-
csésen megpattanó, pontos, távoli
lövéssel jutottunk vezetéshez
(ránk fért már a szerencse a sok-
sok kapufa után. A szünet után
álmosan kezdtünk, meglett az
eredménye, elõbb 1-1, majd 1-2!
Ekkor a csapat összeszedte ma-
gát, nagyobb sebességre kapcsolt,
támadás támadást, szöglet szög-
letet követett, és egy „álom
szabadrúgás” Szabó Gyuri részé-
rõl (2-2), majd egy szélrõl befelé

futó támadás és sakk-matt hely-
zet „Pivi" elõtt: Gól! Végre gyõ-
zelemnek örülhettünk Izbégen.
Nagyot hajtott a csapat 1-2 után!

A megyebajnokságokban körze-
tünk további csapatai nem „tün-
dökölnek”. Majd mindegyik vere-
séget szenvedett, közülük egyedül
a Dunabogdány másodosztályban
szereplõ csapata nyert ebben a
fordulóban 4-2-re Budajenõ ellen.
Helyezésük elismerésre méltó:
másodikok a tabellán.

GERLAI P.
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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

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár
Reggeli, ebéd, vacsora

Barátoknak, családoknak, üzletembereknek!

HKLSE úszó utánpótlás a Komjádi uszoda csarnokában

Úszás
Utánpótlás úszóverseny, III. forduló
Október 6. Budapest, Komjádi-Császár

A Budapesti Területi Úszószövetség rendezésében az öt nagy
fõvárosi egyesület (Jövõ SC; Kõbánya SC; BVSC; FTC; Bp. Honvéd)
mellett 14 fõvárosi-vidéki kisegyesület közel 300 úszója vett részt
az utánpótlás verseny III. fordulóján, mely a 2002-2006 között
született béka és delfin korcsoportos korosztály évadkezdõ meg-
mérettetése volt.
Szentendre városát a Honvéd Kossuth SE 11 versenyzõje, Schifferer
András edzõ és Ifj. Szabó László vezetõedzõ képviselte. Úszóink
remekül helytálltak az igen erõs mezõnyben: 17 új „egyéni csúcsot”
értek el, melyek nagy része városi korcsoportos rekord is egyben! A
versenyen MÚSZ minõsítéseket is lehetett szerezni: Bálint Gergely
a 200 m-es hátúszásban elért 3:14.63-as idõeredményével delfin
ezüst jelvényt; Fejérdy Vince, Kocsis Botond, Pintér Áron szintén a
200 m-es hátúszásban a bronzjelvényt teljesítette (3:35 alatt), míg
Albert Kolos a 100 m-es gyorsúszásban bronzjelvényt szerzett (1:51
alatt). A leány versenyzõinknél Szabó Beatrix a 200 m-es hátúszás-
ban, illetve Abonyi-Tóth Gréta a 100 m-es gyorsúszásban elért
idõeredménye szintén a bronzjelvény minõsítéshez volt elegendõ!



HIRDETÉS
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ÚJ KEZDÕ SALSA 
október 24. szerda 18:00-19:30
november 9. péntek 19:00-20:00

ÚJ KEZDÕ RETRO&HOBBY-ROCKY 
november 11. vasárnap 18:00-19:00

A kupon csak ezekre az induló tanfolyamokra érvényes! Az elsõ három alkalommal 
lehet beváltani! Egy fõ csak egy kupont válthat be! A kedvezmény csak az elsõ bérlet 

(10 vagy 20 alkalmas) vásárlására érvényes!

20
%-o

s
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n!

Nyolcadikos vagy? 
Vagy negyedikes?

Azon gondolkodsz, hogy hol lenne érdemes
továbbtanulni?

Az jutott eszedbe, hogy jó lenne már ötödikben
gimnazistának lenni?

AKKOR GYERE EL 
november 17-én szombaton

a NYITOTT KAPUK NAPJÁN
a Szentendrei Református Gimnáziumba

És nézd meg, hogy milyen a

DIÁKÉLET 
a mi iskolánkban!

Sok szeretettel várunk benneteket 9-12-ig!

Az iskola tanárai és diákjai

Felvételi 
A Szentendrei Református
Gimnázium felvételt hirdet 

a 2013/2014. tanévre 

Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén
diákok, akik jelenleg az általános iskola 

4., illetve 8. évfolyamára járnak, 
és tanulmányaikat jövõre nyolcosztályos,

illetve négyosztályos 
gimnáziumban szeretnék folytatni

Jelentkezési lapok a gimnázium portáján
kaphatók (Áprily tér 5.).

Beadási határidõ: február 15.

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

által közösen rendezendõ

Szeniorok Szentendrei
Akadémiája

elnevezésû programsorozatra

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.

SPORTOKTATÓK, SPORTVEZETÕK FIGYELEM!

A Szentendre Városi Sportegyesület 
edzõtermében sportolásra alkalmas helyiségek 

kedvezõ áron kiadók akár alkalmanként is!
Kiscsoportos foglalkozások-tánc, aerobik, balett,

jóga stb. megtartására kifejezetten 
alkalmas parkettás, tükrös termek. Öltözõ, 

zuhanyzóval, igény szerint szauna-használattal! 
Saját parkoló, kiváló megközelíthetõség! 

Ezenkívül masszázs szolgáltatásra is alkalmas 
helyiségek is bérelhetõk!

Szentendre, Kõfaragó u. 4. 
Tel. Skrobár Róbert, 06-70-215-7420

SPECIÁLIS NYELVTANFOLYAMOK 
12-13 ÉVESEK RÉSZÉRE!

• iskolai angol órákon tanultak aktív

tudássá alakítása
• a 14 éves kortól letehetõ nyelv-

vizsga hatékony elõkészítése

• kiscsoportos fejlesztés
szentendre@katedra.hu


