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Kövér László                  2. oldal

Sikeres nyárvége Szentendrén 
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Rozgonyi Abigél                 4. oldal Paraszkay György  28. oldal Szánthó Imre                 21. oldal

Szentendre belvárosa az elmúlt években történt felújításoknak köszönhetően
országunk egyik gyöngyszemévé vált! A rehabilitáció során célul tűzte ki a vá-
rosvezetés, hogy minden lehetséges eszközzel megvédi ezt az értéket. Ennek ér-
dekében október elsejétől megakadályozzuk, hogy olyanok is behajthassanak
a védett területre, akik erre nem jogosultak. A forgalomszabályozó – süllyedő
– oszlopokkal védett övezetbe csak engedéllyel lehet behajtani. Akinek most
van hivatalos engedélye, az továbbra is behajthat a belvárosba.

Részletek lapunk 4. oldalán

Becsöngettek, megkezdődött a 2013-14-es tanév. Nagy szeretettel köszöntjöm
azokat a kisdiákokat, akik elsősként idén először léptek be az iskola kapuján.
Sok sikert kívánok a továbbtanulás szempontjából sorsdöntő nyolcadik évfo-
lyamosoknak, ugyanígy a pályaválasztásra és felvételikre készülő végzős 
középiskolásainknak! Köszönöm a pedagógusaink áldozatos munkáját, a szü-
lőknek pedig azt, hogy támogatják őket. Így együtt, csak közösen nevelhetjük
szépre, jóra, tudásra a városunk és az országunk jövőjét jelentő ifjúságunkat.

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármestere

Köszöntöm Szentendre diákjait!

Idén már nyolcadszor várta éjjel-nappal nyitott kapukkal Szentendre az idelá-
togatókat és a helyieket. A népszerű fesztivál mellett most először rendezték
meg szintén hatalmas sikerrel a Művészet és Mámor Gasztronómiai és Bor-
fesztivált. A város sétálóutcájában, a Fő téren, a környező utcácskákban és a
már majdnem kész, felújított korzó sétányán sok ezren élvezték a nyár utolsó,
napfényes hétvégéjét, a kulturális és gasztroprogramokat.

Összeállításunk lapunk 3. és 5-9. oldalán

Megvédjük a szentendrei belvárost!
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

105 Tűzoltóság  
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
(26) 500 017, (26) 500 018  

107 Rendőrség (26) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós  

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 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) 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Orvosi ügyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő  reggel 7-ig.   

Gyógyszertári ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELETI díj 380 Ft

hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248                                                              
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág Csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354       

szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva, utána ügyelet másnap
reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj  380 Ft
szept. 14. szombat  Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
szept. 15. vasárnap a  Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
szept. 21-22. Napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szept. 28-29. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868

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 Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS Kövér László és Varga Mihály 
Szentendrén

A legfontosabb kelet-közép-európai sorskér-
dések összeköthetik a térség népeit: ezek
közül a demográfiai helyzet alakulása és a
Nyugat-Európából kiinduló agyelszívás közös
elszenvedése ösztönözhetne az összefogásra
– mondta az Országgyűlés elnöke Szent-
endrén.
Kövér László a Rákóczi Szövetség által szer-
vezett Kárpát-medencei főiskolás táborban
tartott előadásán arra hívta fel a figyelmet:
„Észre kell venni, hogy mi egy egység va-

gyunk ebben a térségben, közös történelmünk által megvert népek, és ezen kihívások-
kal csak úgy tudunk szembenézni, ha figyelembe vesszük, hogy gondjaink és érdekeink
is azonosak".
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pedig arról beszélt, hogy kevés olyan ország
van, amelyik Magyarországhoz hasonlóan önerőből, újabb hitel nélkül „ki tudott mászni”
az IMF segítségéből. A miniszter szerint a következő években elsősorban a mezőgaz-
daság, a feldolgozóipar és az ipar válhat húzóágazattá.
Varga Mihály kifejtette, ha az államháztartási hiány 3 százalékos szint alá kerül, a gaz-
dasági növekedés pedig egészséges értékre, 1,5-2 százalék fölé emelkedik, akkor fo-
lyamatosan, lépésről lépésre ki tud jönni az ország az adósságcsapdából. 

Varga Mihály Kövér László

Szerb búcsú a Sztaravoda-forrásnál

A szentendrei szerb közösség hagyományosan augusztus végén rendezi ünnepségét 
a Sztaravoda-forrás mellett, ahol egykor Arzen Csarnojevics pátriárka gyakran időzött. 
A Szentendrére a 17. században betelepült szerb családok vezetőjéről, a Nagy Öregről kapta
nevét a forrás is, a Sztara Voda, vagyis Öreg Vize. A forrás és környéke a szerbek számára
szent hely, hiszen évszázadokkal ezelőtt itt találtak menedéket. Azóta minden évben ösz-
szegyűlnek itt vecsernyére, közösen sütögetik a csevapot. Képünkön, az előtérben Lázár
atya vezeti az ünnepi szertartást.
Köszönjük a fotót Major Frigyesnek!
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OLVASSON SZENTENDREI HÍREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

A polgármester programja

szeptember 9. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

szeptember 10. kedd
09.00 TÖOSZ Elnökségi ülés

szeptember 12. csütörtök
15.00 Testületi ülés

szeptember 13. péntek
17.00 VLS-kiállítás megnyitása 

a MűvészetMalomban

szeptember 16. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

szeptember 17. kedd
10.00 A vietnami miniszterelnöki delegáció 

fogadása a Városházán

szeptember 18. szerda
15.00 Szentendrei Szeniorok Akadémiájának 

megnyitása

szeptember 19. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadóóra

szeptember 20. péntek
09.00 Köszöntő az Anyatej világnapján

Művészet és Mámor
Bor- és gasztrofesztivál 

Hagyományteremtő szándékkal, nagy sikerrel rendezték meg Szentendrén az első borfesztivált

A szép késő nyári idő is kedvezett a fesztiválozóknak

A borok mellett a pálinkának is jutott szerepHúsz borvidék nedűiből válogathattunk

Megváltozott e-mailcímünk!
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk 

e-mailcíme megváltozott! 
Új címünk: 

szevi@szentendre.hu
Szeretettel várjuk észrevételeiket, 

témajavaslataikat.  
Apróhirdetéseiket szintén 

új címünkre várjuk. 
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Rendkívüli testületi ülés 
augusztus végén
patikapályázat
A Tisztifőorvosi Hivatal ismét közzétette az új szentendrei gyógy-
szertár létesítéséről szóló pályázatát. A város célja, hogy min-
denképp a Püspökmajor-lakótelepen – ahol a sajnálatos módon
bezárt gyógyszertár komoly problémát okoz az ott lakó idősek-
nek – hozzanak létre új gyógyszertárat. Ezért a képviselő-testü-
let felkérte az uszoda vezetőjét, hogy minden pályázónak adjon
ki olyan nyilatkozatot, hogy az uszoda területén létrehozhatja az
új gyógyszertárat. Eredményes pályázat esetén már kora ősszel
megnyithat az új patika.

Kedvezmények a matrica nélkül parkolóknak
Sok szentendrei kereste meg a parkolókat üzemeltető VSZ Zrt.-t
azzal a problémával, hogy ugyan kifizették a gépjárműadót és
jogosultak lettek a városban lakókat megillető parkolómatricára,
de azt elfelejtették átvenni vagy kiragasztani, ezért normál pót-
díjat kellett fizetniük. Mostantól a képviselő-testület döntése ér-
telmében 1500 forintos ügyintézési díj ellenében a matrica 3
napon belüli bemutatása esetén az autósok mentesülnek a pót-
díjfizetés alól.

Rozgonyi Abigél festheti falra a várost
A Szentendre 1000év+ városfejlesztési honlapon az Apor híd

betonfelületének kifestésére hirdettek pályázatot 
augusztusban. A győztes képet a 12 éves kisiskolás 

Rozgonyi Abigél küldte be, aki nyereményét 
dr. Dietz Ferenc polgármestertől veheti 

majd át személyesen. 
Gratulálunk!

Október 1-jétől üzemel 
a poller-rendszer
A „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitá-
ciója” című pályázat keretében kiépített süllyedő forgalomsza-
bályozó oszlop (poller-) rendszer üzemelése várhatóan október
1-jén megindul. A belvárosi védett övezetekbe továbbra is csak
behajtási engedéllyel szabad behajtani, azonban a továbbiakban
az engedéllyel rendelkezők ezt csak távirányító készülékkel tud-
ják megtenni.

A távirányítókat a Városi Ügyfélszolgálaton lehet átvenni az
igénylőlap kitöltése után. A távirányító átadásának feltételeit
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város
forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett
és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló
23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletének 5. sz. melléklete tartal-
mazza, amely a www.szentendre.hu lapon a Városháza/Önkor-
mányzat/egységes szerkezetű rendeletek menüpontban
olvasható.

Térítésmentesen jogosult ingatlanonként egy darab távirányítóra
• aki a sorompóval védett övezet területén állandó bejelentett
lakcímmel és a mozgásában korlátozott személy parkolási iga-
zolványával rendelkezik;
• aki a sorompóval védett övezet területén található ingatlan tu-
lajdonjogával rendelkezik, és a tulajdonát képező ingatlan az ál-
landó lakcíme, továbbá az érintett gépjárműnek a tulajdonosa,
vagy a forgalmi engedélyben „üzemben tartóként” bejegyzett
használója.

Ha valaki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, annak távirá-
nyítóért 12 000 Ft térítési díjat kell fizetnie.

További információ:

Városi Ügyfélszolgálat 
(Dunakorzó 18., I. e. 113.)

hétfő 8.00-20.00
kedd-csütörtök 8.00-16.00

péntek 8.00-12.00
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
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A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.

Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket 
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev
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Augusztus 30-tól szeptember 1-ig rendezték meg

a városban az immár hagyománnyá vált Szent-

endre Éjjel-Nappal Fesztivált, ami új helyszínnel

bővült idén. A lebontott régi töltésnek és a mobil

árvízvédelmi falnak köszönhetően a Duna felé

nyitott, sokkal szélesebb korzón tartották a Mű-

vészet és Mámor borfesztivált, ahol szentend-

reiek és turisták sokasága vette birtokba az ide-

iglenesen megnyitott sétányt.

Szentendre éjjel-Nappal a korzón
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Hastánc a DumtsaKorzón A város éjjel-nappal sok ezer látogatót vonzott színes programjaival

Az idei volt a legsikeresebb nyárzáró fesztivál. Szentendrére ki lehetett volna tenni a „Megtelt” táblát. 

FO
Tó

: S
ZÉ

LE
S 

N
ó

R
A

FO
Tó

: P
AR

AS
ZK

AY
 G

YÖ
R

GY

FO
Tó

: P
AR

AS
ZK

AY
 G

YÖ
R

GY



Szentendre éjjel-nappal Nyitva
KuLtúRA2013. szeptember 9. 7

Bizalom és otthonosság
EGY ÚjABB NAGYON SIKERES LAKáSTáRLAT

– Láttam egy kocsmai feliratot, amely úgy szólt, hogy „Nálunk
nincs wifi, tessék beszélgetni!” Az már a mai világ keserű iróni-
ája, hogy mindezt a facebookon láttam! De jól jelzi, hogy egyre el-
idegenedettebb világunkból hiányzik az otthonosság! Az az
otthonosság, amelyet az ilyen rendezvények, mint ez a Lakás-
tárlat, igyekeznek visszahozni az életünkbe. Látva a korábbi la-
kástárlatok sikerét, az itt megjelent nagyszámú érdeklődőt és a
kiállító rangos művészek igazán nívós munkáit, joggal mondha-
tom, hogy a Lakástárlat szervezői, a „három grácia” igazán jó dol-
got találtak ki és vittek végbe – mondta a kiállítást megnyitó
Rockenbauer Zoltán művészettörténész.

Köszöntőjében dr. Dietz Ferenc a bizalmat emelte ki. A bizalmat,
amely beengedi egy otthon falai közé az embereket, amely tágra
nyitja kapuit a világ és az emberek előtt. A szépen felújított Ven-
dégházunk és a Lakástárlat egy jelkép is. Azt jelképezi, hogy
Szentendre városa és mi szentendreiek bizalommal fogadjuk a
városunkban, a mi közös otthonunkban az ide látogatókat, szí-
vesen megmutatjuk az értékeinket. Mert – mint ez a mai kiállí-
tás, és az Éjjel-Nappal Szentendre, valamint a Borfesztivál is
bizonyítja – van mit megmutatnunk! Én büszke vagyok rá, hogy
ilyen bizalommal és otthonossággal tudunk fordulni a művésze-
ink és a nagyvilág felé! – zárta köszöntőjét dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere.

Gyürk Dorottya, a Lakástárlat Alapítvány kuratóriumi tagja meg-
köszönte a kiállító művészeknek a műveiket. Egyúttal köszöne-
tet mondott mindazoknak az ismert és népszerű szentendrei
személyiségeknek, akik részt vettek az „Ő már választott! És Ön?
akcióban, amely sikeresen vitte hírét a mostani Lakástárlatnak.
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Rotary Gumikacsa-verseny
Aki augusztus 31-én szombaton a Bükkös-patak mentére tévedt,
nem hitt a szemének. Megszámlálhatatlan, jókedvű, nevetgélő gye-
rekből és felnőttből álló tömeg figyelte a patakot, az Apor-hídon is
zsibongott a tömeg, a kék egyenpólós szervezők pedig rendíthetet-
lenül állták az érdeklődők és a fogadni akarók ostromát. 
Mi volt az az esemény, ami ekkora érdeklődést keltett Szentendre
szerte? A Rotary Club Szentendre immár hagyományos gumikacsa
versenye. Ebben a játékos viadalban 1000 darab mókás kis sárga
gumikacsát eresztenek egy kosárból a vízre az Orvosi Rendelő előtti
kis fahídról. A számozott kacsák pedig szép komótosan, ahogy az
igaziak is szoktak, leúsznak az Apor hídnál levő célállomásig.  Hogy
melyikük ér elsőként a célba, arra fogadni lehet. Mindig meglep az
emberekben megbúvó játékszenvedély – ezúttal is kortól, nemtől
függetlenül hatalmas izgalommal lesték, egymást sodorva követ-
ték a kedves kis figurák haladását és célba érését.

Az első 20 leggyorsabb kacsa díjat hozott a reá fogadónak – az ér-
tékes nyereményeket ezúttal is a versenyt támogató cégek adomá-
nyozták. A főnyeremény egy 18 sebességes kerékpár volt, ezen kívül
festmények, édességek és más ajándékot várták a nyerteseket. 
A rendezvény bevételéből – mint ahogy már tavaly is tette – a Ro-
tary Club Szentendre ösztöndíjat adományoz egy tehetséges fiatal
számára, hogy tovább tanulhasson. Ennél szebb és bölcsebb aján-
dékot nem is lehetne adni napjainkban. 

Rappai Zsuzsa

Spanyol napok Szentendrén
Az augusztus végén megrendezett Szentendre éjjel-nappal nyitva
rendezvénysorozat keretén belül vehettünk rész a „Spanyol napok”
programon.
A belvárosi Desigual ruhabolt tulajdonosa, Hunyadi Szilvia szervezte
az igényesen összeállított, színvonalas programot. Felnőttek, gye-
rekek egyaránt élvezhették a Desigual kollekcióból összeállított di-
vatbemutatót, melyen a szünetekben spanyol táncosok ropták a

vérpezsdítő latin táncokat. A finom spanyol ételek és a hangulatos
gitármuzsika, amit Párkányi Zoltán flamenco gitáros adott elő a ro-
mantikusan berendezett  Desigual udvarban, ugyancsak az est fé-
nyét emelték.  A kulturális rendezvényt színesítették Molnár Anna
énekes gyönyörű spanyol dalai, s akinek irodalmi érdeklődése volt,
a kortárs spanyol irodalomról is társaloghatott Pávai Patak Márta
műfordítóval.
A rendezvénysorozat ízelítőt adott a spanyol emberek életszemlé-
letéről, és színes, hangulatos világáról.
Köszönöm, hogy részt vehettem a programban, s remélem, hogy a
jövőben, egy másik alkalommal is részese lehetek a jó hangulat-
nak, remek előadásoknak.

Dunai Julianna
szentendrei lakos

Fergeteges hangulatú görög táncház a Dunakorzón

Bolhapiac a P’Art Mozi előtt
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Nagy sikert arattak a katonazenekarok a Lázár cár téren

Rengetegen voltak a pincetúrán is

Gyerekprogramok a DMH udvarán

A Borlovagrend Lovagi Fóruma a Városházán

A belváros számos pontján utcazenészek játszottak

Zseniális bohóczsonglőrők a Fő téren
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Szeptember 11-ig lehet még jelentkezni az interneten (www.teszedd.hu) a több miniszté-
rium által is támogatott TeSzedd! országos szemétszedési akcióhoz, amelyhez eddig már
50 ezernél is több önkéntes csatlakozott.

Az akció célja ebben az évben is az, hogy az önkéntesek a lehető legtöbb helyen tisztítsák
meg lakókörnyezetüket az illegálisan lerakott szeméttől. A szervezők vállalják, hogy a re-
gisztráló csapatokhoz kiszállítják az igényelt számú kesztyűket és gyűjtőzsákokat, majd a
szemétszedés végén gondoskodnak az elszállításukról. A TeSzedd! keretében az önkénte-
sek olyan háztartási szemetet szednek össze, amelynek normális körülmények között a
kukában vagy a szelektív hulladékgyűjtő edényekben kellett volna végeznie. A szervezők
bíznak abban, hogy az iskolakezdés miatt megugrik majd a csoportos jelentkezések
száma, mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai osztályok közös kivonulása
erős bázisát jelenti a programnak.
Kérjük a Szentendréről jelentkező csapatokat, hogy jelezzék szerkesztőségünk számára
is, hogy részt vesznek a programban a szevi@szentendre.hu e-mail címen, mert szeretnénk
beszámolni a munkájukról! 

Védd a környezetet
Szentendrén is!

épül a Bakterház
Szentendrén
Épül a bakterház a szentendrei
Skanzenben, mellette egy BC mot
422-es motorkocsi közlekedik. A 
Kisújszállásról származó, az 1900-
as évek elején épült, egyedi alap-
rajzú, lebontott őrházat építik fel
újra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban. 

Zöld Óvoda pályázat
Ebben az évben is várja az ország leg-
zöldebb óvodája címre pályázók jelent-
kezését szeptember 30-án éjfélig a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának
megbízásából.
A Zöld óvoda 2013 nyílt pályázat célja,
hogy az intézményekben elősegítse az
óvodás korosztály sajátos, korcsoport-
jának megfelelő élményekre és ta-
pasztalatra építő környezeti nevelését.
A kiírók fontosnak tartják, hogy a fenn-
tarthatóságra nevelés gyakorlati meg-
valósításának legjobb példáit elter-
jesszék, ezért írják ki évek óta a pályá-
zatot. A teljes pályázati dokumentáció
a www.mezogazdasagimuzeum.hu ol-
dalról tölthető le.

Olcsóbban az Állatkertbe
Kedvezményes állatkerti gyermekbelé-
pővel jutalmazzák a gyermekeket némi
környezetvédelmi aktivitásért a Fővá-
rosi állat- és Növénykertben szeptem-
ber 14-én és 15-én.
Az akció keretében 1800 forint helyett
600 forintért mehet be az állatkertbe
minden 14 év alatti gyermek, aki leg-
alább tíz darab, minimum egy literes
italos kartont, vagy ezek űrméretével
megegyező kisebb italos kartondobozt
visz magával a szeptemberi hétvégén.
A kedvezményre jogosító kuponokat az
állatkert főbejáratánál felállított gyűj-
tőponton vehetik át a résztvevők a kila-
pított dobozokért cserébe.
A program részleteiről további tájékoz-
tatást a www.italoskarton.hu vagy a
www.facebook.com/italoskarton olda-
lon kaphatnak az érdeklődők.
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A védőoltásokkal 
kapcsolatos alaptalan
félelmekről
A 21. század embere számára talán már fe-
ledésbe merült, hogy a védőoltások beveze-
tése forradalmi módon változtatta meg az
életkilátásokat, csökkentette a gyermekha-
landóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évti-
zede működő, évente felülvizsgált és aktua-
lizált védőoltási rendszernek köszönhetően
számos, korábban halálos betegség (járvá-
nyos gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt,
más betegségek (kanyaró, torokgyík, rube-
ola stb.) gyakorisága pedig nagyságrendek-
kel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú
védőoltási rendszert alkalmazó országok-
ban. A védőoltások gyakran saját sikereik
áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság,
mind az orvosok tudatából fokozatosan ki-
kopik az adott betegséggel szembeni féle-
lem. Gyakran ennek helyét a védőoltások
mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan fé-
lelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak,
és beadásuk összehasonlíthatatlanul keve-
sebb kellemetlenséggel jár, mint magának
a betegségnek az átvészelése. Az oltások
hatásosságát és biztonságosságát gyakran
több tízezer emberen vizsgálják, a minőség

biztosításáért pedig a gyártóktól független
hatóságok felelnek, a követelmények rend-
kívül szigorúak. Hazánkban az aktuális vé-
dőoltási rendet szakmai bizottság állítja
össze a rendelkezésre álló valamennyi klini-
kai vizsgálati eredmény, valamint az aktuá-
lis járványügyi helyzet figyelembe vételével.
Egy-egy kutatás eredményéből nem szabad
messzemenő következtetéseket levonni, az
eredmények összehasonlítása, szintézise el-
engedhetetlen.

Felelős szülőként a védőoltások által meg-
előzhető betegségek következményeit is
mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban tá-
madott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a
Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére szol-
gál, amely világszerte az egyik legelterjed-
tebb betegség.  A világon 350 millióra
becsülik a fertőzöttek számát és évente egy-
millió ember hal meg a fertőzés következ-
tében. A klinikai kép a tünetmentes
fertőzéstől – az esetek kétharmadánál jel-
lemző – a májgyulladáson át a májrákig
terjed. A tünetmentes fertőzés és a heveny
májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az
esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés
tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség,
10-30%-ban májcirrózisba torkollik, amely
rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér
és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék
terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de
mivel küzdősportok során szerzett sérülé-

sek, közös borotva, fogkefe, törülköző hasz-
nálata, tetoválás, akupunktúra, testéksze-
rek felhelyezése is átviheti a fertőzést,
nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott
veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biz-
tonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért
különösen jelentős, hogy a védőoltással 95-
100%-os védettség szerezhető.

A védőoltások visszautasítása a fertőző
megbetegedések előfordulásának emelke-
désével járhat együtt, mely egyaránt káros
az egyén és a társadalom számára is. A fen-
tiek miatt Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülő-
ket, hogy hiteles forrásokból tájékozódja-
nak, higgyenek a tudományos és
megalapozott tényeknek, valamint kellő kri-
tikával olvassanak minden védőoltással
kapcsolatos internetes bejegyzést.

Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom: 
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték”
program Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, 
diagnosztikája és kezelési lehetősége. Hippocrates VII. évf.
2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. 
http://vedooltas.blog.hu/

Szentendrén 
az országos átlagnál
jobb a pollenhelyzet
Az ország nagy részén emelkedett a par-
lagfű pollenkoncentrációja, de nálunk, a Du-
nakanyarban továbbra is az országos
átlagnál jobb a helyzet – közölte az állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
Szentendrén és környékén a figyelmeztető
(narancssárga) jelzésnek megfelelő szintű a
parlagfű pollenkoncentrációja.
Az illetékes szervek egyébként szeptember
első hetében mérték a legmagasabb par-
lagfű pollenkoncentrációt a levegőben. Az al-
lergiásoknak arra kell számítaniuk, hogy
egyelőre még megmaradnak tüneteik, igazi
enyhülésre pedig októbertől számíthatnak.
Az áNTSZ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az
OKI előrejelzése szerint az idei parlagfűpol-
len-szezon lefutása enyhébb lesz a sokéves
átlagnál.
A parlagfűtérkép a szezonban hetente fris-
sül a http://oki.antsz.hu/ és a www.face-
book.com/tisztiorvos oldalon. A térkép a
pollenkoncentráció adott hétre jellemző, be-
csült országos eloszlásáról ad tájékoztatást.
Ennek egészségügyi szempontú megítélé-
séhez a riasztási kategóriák szín szerinti be-
sorolása szolgál támpontul.
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élménybeszámoló egy balatoni táborról
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a hagyományokhoz
híven idén is nyári tábort szervezett tizenkilenc nehéz helyzetben élő gyer-
mek részére a Balaton déli partján. Az egyhetes táborban olyan gyermekek
vehettek részt, akik még nem látták a „magyar tengert”. Az anyagi hozzájá-
rulást nem igénylő kikapcsolódás és élményekben való feltöltődés strand kö-
zeli kőépületben történő elhelyezést és teljes ellátást biztosított. A jó
hangulathoz mély beszélgetések, sok nevetés, kánikulai strandolás és szá-
mos szabadidős és sportprogram társult. A szemesi emlékeket, kalandokat
a gyermekek a tábor végén mesében foglalták össze.
„Megérkeztünk a Balatonra egy táborba, kaptunk egy szobát. Sok barátot
szereztünk. Másnap volt reggeli torna és a strandra mentünk, ahol játszot-
tunk. Délután megint a strandra mentünk és megint játszottunk. Másnap
reggeli torna után a kikötőbe mentünk, és hajóval elmentünk a Tihanyi Apát-
sághoz, aztán megálltunk a tihanyi visszhangnál is, ahol egy bácsi nagyot
üvöltött. Utána lementünk palacsintázni és visszamentünk hajóval. Nagyon
izgalmas volt!”

A Nyitott Kör egyesület szakkörei
• Színjátszó alsósoknak
Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház. Időpont: kedden-
ként 15.15-től 17 óráig, első alkalom: szeptember 17.
Vezeti: Emődi Klaudia, Horváth Dóra, Márton Kristóf
színész-drámatanárok. Információ:
nyke.szinjatszo@gmail.com, 06-20-319-1108. 
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
• Színjátszó felsősöknek
Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium. Időpont: pén-
tekenként 16 órától 17.30-ig, első alkalom: szeptem-
ber 20. Vezeti: Horváth Dóra, Márton Kristóf
színész-drámatanárok. Információ:
nyke.szinjatszo@gmail.com, 06-20-319-1108. 
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
• Zsonglőr – 12 éves kortól
Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház. Időpont: szerdán-
ként 16.30-tól 18 óráig, első alkalom: szeptember 25.
Vezeti: Turai Bálint artista. Információ: 
nyke.zsonglor@gmail.com, 06-70-623-6859. 
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
• Képzőművészet – alsósoknak
Helyszín: Templomdombi általános Iskola. Időpont:
keddenként 15 órától 17.30-ig, első alkalom: szep-
tember 17. Vezeti: Pankovics ágnes rajztanár és
gyógypedagógus. Információ: pankoagi@freemail.hu,
06-20-984-6251. Részvételi díj: 3000 Ft/hó

További információ: www.nyitottkor.hu
Telefon: 06-70-944-5585

ÉRETTSÉGI UTÁNI 
INGYENES SZAKKÉPZÉS!

2 éves OKj-s idegenvezető szakképzés SZENTENDRÉN 

- tanulói jogviszony, diákigazolvány
- iskoláztatási támogatás, egészségbiztosítás

- szakirányú továbbtanulás esetén 
30 többletpont  beszámítás

- intenzív nyelvoktatás, középfokú
nyelvvizsgára felkészítés
Tel: 06/20-575-2875

OutDOOR CSALÁDI HétVéGe 
A HAtÁRSZABÁSRÓL
A Szelíd Szavakkal Alapítvány 2011-ben támogatást nyert az Európai Bi-
zottság Egész életen át tartó tanulás programjának keretében arra, hogy
három másik – egy cseh, egy román és egy szlovén – szervezettel együtt ki-
dolgozzon egy olyan programot, amelyik az élménypedagógia eszközeivel
segíti a szülőket abban, hogyan lehet szeretettel határokat szabni és azo-
kat betartatni.
A mai szülők, mint minden generáció, szeretné elkerülni szülei hibáit. Sze-
rencsére sok olyan tudás, információ elérhető ma, ami 20-30 évvel ezelőtt
még nem volt az, és ebből, mi szülők merítünk is. Igyekszünk, hogy a gye-
rekink ne sérüljenek, hogy a lehető legjobban kötődőn, a régi módszerek –
szidás, kiabálás, fenyítés, megszégyenítés vagy éppen zsarolás és manipu-
latív dicséretek – használata nélkül éljünk velük együtt. Csakhogy gyakran
találjuk magunkat olyan helyzetekben, amik a határok megszabásáért ki-
áltanak, de nem tudjuk, hogy elveinket az erőszakmentességről, a szülő-
gyerek kapcsolat megóvásának elsődlegességéről hogyan fordítsuk le
tettekre. Nem tudjuk – mert nem láttunk rá pozitív példát mi magunk, ahogy
szüleink sem – hogy mi mást csináljunk, mint a kiabálás, amikor a gyere-
künk „csakazértis” püföli az üvegajtót, vagy félóra rimánkodás után sem
hajlandó fogat mosni. 
A projekt során a partnerek együttműködésével megszületett egy olyan
program, ami éppen ezekben a helyzetekben tud segítséget nyújtani. 
Ráadásul olyan módon, ami egyszerre elgondolkodtató, mulatságos és építi
a szülő-gyerek, a szülők és családok egymás közti kapcsolatát. 
A kétnapos outdoor program során foglalkozunk azzal, hogy mit is jelent a
gyerekek határkereső viselkedése, mi történik ilyenkor a gyerekekkel ér-
zelmileg, és mire van ilyenkor igazán szükségük. Másrészt több konkrét esz-
közt is javasolunk, és gyakorolunk, mit használhatunk, ha „helyzet van”.
Harmadrészt a programnak fontos célja az is, hogy a családokat a közös él-
ményeken keresztül összekösse, egymást támogató közösséggé formálja,
hiszen legvégső soron ez az „a falu”, ami a gyereknevelésben a legnagyobb
segítséget jelenti a családoknak.
A következő OUTDOOR CSALáDI HÉTVÉGE időpontja és helyszíne: Dömör-
kapu, 2013. október 5-6. Előzetes jelentkezés szükséges a szelidszavak-
kal@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-20-218-6129-es telefonszámon. 
Az alapítvány élménypedagógiai, és más szülőket támogató programjairól a
www.szelidszavakkal.hu oldalon találhatnak információt az érdeklődők. (x)
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pÁLyÁZAtOK
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím
(Szentendre) Övezeti besorolás Alapterület Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték
4416/2, 4416/2/A 
és 4416/2/B hrsz-ú ingatlanok 
(beépített terület és üzlet megnevezésű) Vt-2 1700 m2 43.400.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába szeptember 24.  9.00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím
(Szentendre) Alapterület Hasznos alapterület Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték
Futó utca 2. szám alatt lévő 
1850 hrsz-ú ingatlan (lakóház és udvar) 336 m2 131 m2 44.100.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába szeptember 24.  10.30-ig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 
internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

FeLHÍVÁS FIÁKeR üZeMeLtetéSéRe
Szentendre Város Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé belvárosi fiáker üzemel-
tetésére:
• a Lázár cár térnél
• a Dumtsa j. utca - Péter-Pál utca találkozá-

sánál
• a Kossuth L. utcánál lévő várakozóhelyekre.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal ikta-
tójába szeptember 25-én, 9.00 óráig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati ki-
írás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási
Irodán átvehető és a www.szentendre.hu/
ingatlanportal internetes oldalról letölthető.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Anyakönyvi hírek
Július

júliusban 10 kisfiú és 9 kislány született
városunkban
A házasságkötések száma 19

júliusban temetett elhunytak
Bedi jánosné élt 85 évet
juhász Lászlóné élt 72 évet
Becsei Erzsébet élt 84 évet
Demeter jánosné élt 83 évet
Bálint Mihályné élt 94 évet
Fábián Istvánné élt 86 évet
Buvár Gézáné élt 84 évet
Kaiser László élt 59 évet
Ziegler Istvánné 74 évet
Baks Ferencné élt 62 évet

Augusztus

Augusztusban 7 kisfiú és 8 kislány szüle-
tett városunkban
A házasságkötések száma: 28

Augusztusban temetett elhunytak
Gaál Alajosné élt 92 évet
Szabó Lászlóné élt 74 évet
Digruber Tamás élt 69 évet
Bábszki Istvánné élt 81 évet
Mátyók józsef élt 81 évet
Balogh Margit élt 89 évet
Kiss Sándorné élt 60 évet
Barnák jános élt 77 évet
Schverteczki Péter élt 64 évet
Demeter Sándorné élt 86 évet
Nikli jánosné élt 81 évet
Fejes Lajosné élt 92 évet
Förstner Andor élt 88 évet
Tóth Péterné élt 84 évet
Zink Rudolf élt 67 évet

Rovatunkban nem az anyakönyvi hivatal
adatai, hanem a temetőt üzemeltető In-
terwork Kft. nyilvántartása alapján közöl-
jük az elhunytak nevét.

13. lapszámunkban tévesen írtuk le el-
hunyt Petrikné Szlama Ida nevét, a hibá-
ért elnézést kérünk.

2014-ben több ünnepnap úgy esik, hogy a karácsonyi szünetet is beleszámítva öt hosszú
hétvége lesz. A szabadnapokat szombaton kell ledolgozni. A nemzetgazdasági miniszter-
nek a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelete a legfrissebb
Magyar Közlönyben jelent meg. A rendelet szerint május 2., október 24. (mindkettő pénteki
nap) és december 24. szerda lesz pihenőnap. Ez egészül ki a húsvét- és a pünkösdhétfővel
(április 21., illetve június 9.), így összesen öt hosszú hétvégével tervezhetnek 2014-ben a
munkavállalók. A pihenőnapokat szombatonként – május 10-én, október 18-án és 
december 13-án – kell majd ledolgozni.
A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottak munkarendjére, 
kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon
is működő munkáltatókat, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavál-
lalók munkarendjét.

jövőre öt 
hosszú hétvégének

örülhetünk
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A pap-sziget fái
Az árnyas fákkal övezett Pap-sziget egyik
legkedvesebb sétáló-pihenőhelye a szent-
endreieknek és a turistáknak. A népszerű
kirándulóhely vonzereje a dús növényzet.
Az itt élő ősfák jelentős része azonban
mára már olyan rossz állapotba került,
hogy idén halaszthatatlan a gondozásuk el-
kezdése – tudtuk meg Perneczky Sára
parkfenntartási koordinátortól, a Városi
Szolgáltató Zrt. Közterület-Fenntartás Diví-
ziójának munkatársától. A Pap-sziget ártéri
területét puhafás ligeterdő borítja, melyet
jellemzően nyárfák alkotnak, de sajnos
éppen a puhafa jellemzői miatt hamar kez-
denek öregedni. Az elmúlt esztendőkben
rendszeressé váló erős viharok is jelentős
károkat okoztak a faállományban, ami
nemcsak esztétikai romlást jelent, de sok
fa balesetveszélyessé vált a letöredező
ágak, elkorhadt törzsek miatt.  
A Városi Szolgáltató Zrt. szeptember köze-
pén neves szakcég bevonásával kezdi el a
faállomány karbantartásának munkáit.
Sajnos arra az idei évben nem lesz lehető-
ség, hogy a sziget összes fáját megfelelő
módon kezeljék, de elkezdik a sok időt
igénylő munkákat: a gallyazást, ifjítást. A
balesetveszély-elhárítás miatt néhány fát
ki kell vágni. A munkálatok folyamatosan
haladnak majd és a jövő évre is át fog hú-
zódni egy része. A munkák idejére kérik a
lakosság megértését és türelmét. A faállo-
mány karbantartási üteméről folyamato-
san tájékoztatjuk olvasóinkat.

További információ: Dunakorzó 18.; 
tel.: 06-26/300-407; 
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu.
Ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-
16; Cs: 8-16; P: 8-12; ebédidő: 12-13
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Foglalkozássorozat
pedagógusoknak
KEDVES TANáR- ÉS óVODAPEDAGóGUS
KOLLÉGáINK!

Októbertől indítjuk az öt alkalomból álló pe-
dagógusképzésünket, melynek címe: Kite-
kintés Szentendréről – XX. századi magyar
művészet a szentendrei képzőművészeti
gyűjtemények tükrében – múzeumi foglal-
kozásokra felkészítő programsorozat peda-
gógusoknak.
Napjaink korszerűen működő múzeumától
a hagyományos tudományos gyűjtő-, feldol-
gozó- és bemutató tevékenységen túl elvár-
ják, hogy olyan tudásközpontként is
működjék, amely elősegíti, hogy a benne
összegyűjtött ismeretanyag hatékonyan
épüljön be a magyar társadalom kulturális
szövetébe. Ebben a folyamatban nélkülöz-
hetetlenül fontos szerepet játszik az iskola
és múzeum együttműködése. Ezért szer-
vezzük új típusú programunkat, a 30 órás
foglalkozássorozatot, melynek keretében a
pedagógusokat (elsősorban rajz-, irodalom-
és történelem tanárokat, valamint osztály-
főnököket és óvodapedagógusokat) felké-
szítjük a szentendrei állandó és időszakos
kiállítások oktatási és nevelési célú haszno-
sítására.
Célunk, hogy intézményünk egyike legyen
azoknak a módszertani központoknak, ahol
– gyűjteményünk összetételére tekintettel –
a pedagógusok útmutatót kaphatnak a XX.

századi magyar képzőművészet múzeum-
pedagógiai feldolgozásához. A képzést min-
den évben egy alkalommal szeretnénk
elindítani, egy-egy csoportban 16 pedagó-
gus részére. A program olyan, a képzőmű-
vészeti gondolkodás változásait megjelenítő
problémakörökre fűzi fel a sorozat egyes
moduljait, amelyekhez minden esetben gya-
korlati tevékenység is kapcsolódik. A foglal-
kozásokat minden esetben a témához
kapcsolódó múzeumban fogjuk megtartani.

A FOGLALKOZáSSOROZAT CÉLjA:
• hogy a pedagógusok a témát jól ismerő
szakemberektől a lehető legmélyebb isme-
reteket szerezzék a szentendrei állandó ki-
állítások tartalmáról – ebben neves
művészettörténészek segítenek, akik az
egyetemes művészeti eredmények bemuta-
tásától kiindulva jutnak el a szentendrei
képzőművészethez;
• hogy az ismeretekre alapozva a pedagó-
gusok maguk is kipróbálják azokat a kreatív
foglalkozásokat, melyeket diákcsoportjaik
számára a múzeum biztosít;
• hogy bizonyos esetekben a pedagógusok
maguk is vezethessenek hasonló foglalko-
zásokat;
• hogy Szentendre és környéke (és a közeli
fővárosi kerületek iskoláinak) diáksága – a
programban résztvevő, a múzeumokat jól is-
merő tanáraik vezetésével – rendszeresen
eljárjanak a város közgyűjteményeibe gya-
kori és változatos múzeumfelfedező progra-
mokra.
A képzési napok felépítése:
• a pedagógusok a témához-, művészeti al-

kotáshoz kapcsolódó három különféle (in-
teraktív) előadást hallgatnak meg;
• ezután összefoglaljuk az adott művészeti
problémaköröket, meghatározzuk a főbb
elemeket és a pedagógusokkal együtt ki-
dolgozunk és végrehajtunk egy diákok szá-
mára tervezett foglalkozást.

A KÉPZÉS IDŐPONTjAI ÉS HELYSZÍNEI:
október 5. Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5)
október 12. Barcsay Múzeum
(Dumtsa jenő u. 10.)
október 19. Czóbel Múzeum 
(Templom tér 1.)
október 26. ámos Imre – 
Anna Margit Múzeum (Bogdányi u. 10.)
november 9. MűvészetMalom 
(Bogdányi u. 32.)

A pedagógusképzés ingyenes, kérjük azon-
ban, hogy csak azok jelentkezzenek, akik vál-
lalják, hogy részt vesznek minden előadáson.
Előadóink neves szakemberek, képzőművé-
szek: dr. Rockenbauer Zoltán, dr. Bajkay Éva,
dr. Pataki Gábor, Bak Imre, valamint a Fe-
renczy Múzeum művészettörténészei, akik
egyben a kiállítóhelyek kurátorai. A progra-
mot minden nap délelőtt 10 órakor kezdjük
és délután 5 óráig befejezzük.

A képzésről további információt, 
valamint jelentkezési lapot a következő 
helyeken kaphatnak: www.femuz.hu; 
kozmuvelodes@femuz.hu; 
Kassai Hajnal: 06-30-465-5245; 
(26) 920-990; FB: ferenczymuzeum.

Szentendrén 
figyelnek 
az idős emberekre
Szeptember elejétől ismét tárt kapukkal várja az Aranykor Köz-
pont az itt élő idősebb embereket. Az őszi félévre meghirde-
tett tanfolyamokra egyre nagyobb az érdeklődés. Ennek
kapcsán tárgyalt dr. Dietz Ferenc Szentendre város polgár-
mestere jászberényi józseffel, a ZSKF intézményvezetőjével.
jászberényi józsef köszönetet mondott a városvezetésnek
azért, hogy a Szentendrei Szeniorok Akadémiájának előadá-
saira az anyagi fedezetet az önkormányzat biztosítja, így azok
a nyugdíjasok számára ingyenesek.

Dr. Dietz Ferenc leszögezte: a városvezetés számára kiemel-
ten fontos, hogy az itt élő idősebb emberek megbecsültnek
érezhessék magukat. Tapasztalhassák, hogy odafigyelnek
rájuk, törődnek velük és lehetőséget biztosítanak számukra a
szabadidő értékes és értelmes eltöltésére. Erre pedig az egyik
legkiválóbb lehetőség a ZSKF-fel együttműködve az ingyenes
akadémia és a nagyon kedvező díjú tanfolyamok.
A találkozón szó esett arról is, hogy hamarosan megkezdődhet
annak a szociális térképnek az elkészítése, amelyet a ZSKF
végez majd el. Ennek során minden itt élő nyugdíjast szemé-
lyesen keresnek meg, hogy élethelyzetükről és igényeikről át-
fogó képet kaphasson a városvezetés.

Szentendre Város 
Önkormányzata 

a 2013-2014. 
tanévben ismét 

VÁROSI 
KI 

MIT 
TUD

versenyt rendez 
az általános 

és középiskolák 
tanulói számára.

A versenyre a következő kategóriákban lehet majd nevezni:
• ének, zene

• vers, mese és próza
• tánc, mozgás

• humor

A produkciókat a 2013. márciusában megrendezésre kerülő
döntőben neves, Szentendrén élő művészekből álló zsűri 

fogja értékelni.

jelentkezni az október elején közzétett felhívásban 
részletezettek szerint lehet majd.
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

állandó kiállítás:

FERENCZY MÚZEUM 
2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Nyitvatartás: kedd – vasárnap 10 –
18 óra
EGY ARANYKOR MODERN MES-
TEREI - A FERENCZY CSALÁD MŰ-
VÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK SZENTEND-
RÉN – A VÁLTOZÓ ARCÚ SZENT-
ENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – A SZENT-
ENDREI MŰVÉSZTELEP SZÜLE-
TÉSE

Kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
Szeptember 13. péntek 17.00
miafene
40 éves a Szentendrei Vajda Lajos
Stúdió 
A szentendrei Ferenczy Múzeum és
a Vajda Lajos Stúdió együttműkö-
désével megvalósuló tárlaton a
2002-es műcsarnoki kiállítást kö-
vető tíz év munkássága kerül kö-
zéppontba 37 meghívott művész
meghívásával. 
Kísérő rendezvényként a Vajda
Lajos Stúdió Pincehelyiségében ret-
rospektív jelleggel a korai időszakot
érintve az egykori tagok munkáiból
egy kisebb válogatás is megtekint-
hető lesz, mely a kezdetek szellemi-
ségének első évtizedét eleveníti fel. 
Kurátor: WEHNER TIBOR művészet-
történész
Megtekinthető november 10-ig,
kedd - vasárnap, 10.00-18.00
Szeptember 14. szombat 16.00
PÓTMEGNYITÓ a VLS miafene 
kiállításához
Vincze Ottó, a VLS elnökének 
tárlatvezetése
17.00-20.00
Kísérő koncertek
Szeptember 15. vasárnap 16.00
TÁRLATVEZETÉS: miafene – 40
éves a Szentendrei Vajda Lajos Stú-
dió című kiállításban. Az ingyenes
tárlatvezetésen múzeumi belépő-
jeggyel lehet részt venni. 
www.facebook.com/muveszetma-
lom
muveszetmalom@femuz.hu

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
„ A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM
KELL FÉLNETEK JÓ LESZ […]”
MERÁNIAI GERTRÚD EMLÉKE-
ZETE, 1213–2013. TÖRTÉNETI
VÁNDORKIÁLLÍTÁS
A halálának 800. évfordulója alkal-

mával rendezendő kiállítás több né-
zőpontból mutatja be Gertrúd alak-
ját, családi hátterét és a királyné
magyarországi korszakára jellemző
miliőt. 
Megtekinthető november 30-ig,
kedd – vasárnap 10.00 – 18.00

Konferencia
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Pajor terem II. emelet
Szeptember 28. szombat 9.00–
19.00
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
MERÁNIAI GERTRÚD KIRÁLYNÉ
HALÁLÁNAK 800. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁbÓL
A szakmai konferencia az érdeklő-
dők számára nyitott és ingyenes. 

előadás
KOLPING HáZ 
Péter-Pál utca, bejárat a
Török köz felől
Kolping Akadémia

Szeptember 21. szombat, 16.00
„AZ ERÉNY EREDETE”
Előadó: dr. Benedeczky István egye-
temi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, a New York-i
Akadémia tagja

PEST MEGYEI KÖNYVTáR
Pátriárka u. 7.
Szeptember 24. kedd 19.00
bÖDÖCS TIbOR ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépőjegy 2500 Ft. jegyek elővé-
telben a Tourinform Irodában kap-
hatók (Dumtsa u. 22.)

Zene
PÜSPÖKMAjOR-LAKóTELEPI KLUB
Szeptember 28. szombat 15.00
ZENÉS DÉLUTÁN
Közreműködik Déri György és a Me-
diterrán Együttes

Mozi
P'ART MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft
jegyárak digitális technikájú filmek
(2D) esetében: felnőtt: 900 Ft,
diák/nyugdíjas: 800 Ft, csoportos:
11-30 főig: 700 Ft, 31 főtől 600 Ft

szeptember 9. hétfő
17.00 PÉNTEK BARCELONáBAN
(96’) (16)
18.40 MIELŐTT ÉjFÉLT ÜT AZ óRA
(109’) (12)
20.30 BLUE jASMINE (98’) (12)

szeptember 10. kedd
17.30 POPPER PÉTER áLLATOK-
RóL, EMBEREKRŐL- FANTáZIáK 
A KUTYáRóL (65’) (12)
18.35 TRANSZ (103’) (16) LÉLEK-
MOZI SOROZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.30 MIELŐTT ÉjFÉLT ÜT AZ óRA
(109’) (12)

szeptember 11. szerda
17.00 POPPER PÉTER áLLATOK-
RóL, EMBEREKRŐL- FANTáZIáK 
A KUTYáRóL (65’) (12)
18.05 SZERELEM, ÖRÖKSÉG, POR-
TUGáL (90’) (12)
19.35 MIELŐTT ÉjFÉLT ÜT AZ óRA
(109’) (12)

szeptember 12. csütörtök
18.00 POPPER PÉTER áLLATOK-
RóL, EMBEREKRŐL- FANTáZIáK 
A KUTYáRóL (65’) (12)
19.05 AZ UTOLSó HEGYCSÚCS (80’)
(12) NYISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00! ASZTAL KÉT FŐRE (95’) (12)
– KERTMOZI!

szeptember 13. péntek
17.00 REPCSIK (92’) (6)
18.35 NÉPZENE SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
HALMOS BÉLA PORTRÉFILM
20.00 RED 2 (110’) (16)

szeptember 14. szombat
15.30 REPCSIK (92’) (6)
17.05 AZ UTOLSó HEGYCSÚCS (80’)(12)
18.25 TÉKOZLó SZÍV (110’)( 12)
20.15 RED 2 (110’) (16)

szeptember 15. vasárnap
15.30 HUPIKÉK TÖRPIKÉK 2 (105’) (6)
17.15 POPPER PÉTER áLLATOK-
RóL, EMBEREKRŐL- FANTáZIáK A
KUTYáRóL (65’) (12)
18.20 MIELŐTT ÉjFÉLT ÜT AZ óRA
(109’) (12)
18.00 VAS MIKLóS FILMKLUB (kis-
terem)
20.10 TÉKOZLó SZÍV (110’)(12)

szeptember 16. hétfő
17.00 KVARTETT- A NAGY NÉGYES
(95’) (12)
18.35 DAL MARIONNAK (93’) (12)
20.15 A BÚCSÚKONCERT (105’) (12)

szeptember 17. kedd
18.15 TOSZKáN SZÉPSÉG (122’)
(16) (bevezető és film utáni beszél-
getés)
20.20 RENOIR (111’) (12)

szeptember 18. szerda
18.00 A BÚCSÚKONCERT (105’) (12)

19.45 SZERELEM (125’) (12)

szeptember 19. csütörtök
18.00 SZERELEM A HATODIKON
(104’) (12)
20.00! 40 ÉS ANNYI (134’) (16) –
KERTMOZI!

szeptember 20. péntek
18.30 EGY HÖLGY PáRIZSBAN (94’)
(12) (filmhét záró, film utáni beszél-
getés)
20.05 SENKI TÖBBET (124’) (12)

szeptember 21. szombat
15.30 MATÚZ GERGELY FUVOLA-
KONCERTjE
17.00 IDEjE AZ ÖREGSÉGNEK (51’)
18.00 TOSZKáN SZÉPSÉG (122’)
(16)
20.05 MONTE WILDHORN CSODá-
LATOS NYARA (109’) (12)

szeptember 22. vasárnap
15.30 REPCSIK (92’) (6)
17.05 IDEjE AZ ÖREGSÉGNEK (51’)
18.00 EGYÜTT ÉLHETNÉNK (96’)
(12)
19.45 A TEMETÉSEM SZERVEZEM
(100’) (12)

szeptember 23. hétfő
18.30 EGYÜTT ÉLHETNÉNK (96’)
(12)
20.10 NŐI SZERVEK (117’) (16)
szeptember 24. kedd
18.00 RENDHAGYó KALENDáRIUM
– Török Katalin várostörténeti soro-
zata
18.30 VESZÉLYES VáGY (99’) (16)
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 TOSZKáN SZÉPSÉG (122’)
(16)

A P’Art Mozi 
műsora:
http://partmozi.
pioneers.hu/

tv Szentendre

Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a TV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a TV Szentendre napi hírösszefogla-
lóját.

A hírműsorok között
a hét minden napján
más és más témájú 
magazinnal
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július 18-án váratlanul elhunyt
Halmos Béla népzenekutató,
előadóművész, a zenetudomány
kandidátusa, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára,
a táncházmozgalom egyik ala-
pítója, meghatározó személyi-
sége, a táncház archívum
létrehozója.
2010. óta vezette a P’Art Mozi-
ban a Népzene Klubot. Hegedű-
jének muzsikája rendre
felcsendült egy-egy klubesten. A
legutóbbin énekszóval is kí-
sérte, amelyre utólag vissza-
gondolva ma már úgy hat, mint
egy búcsú: 

Meg kell a búzának érni,
Ha minden nap meleg éri.
S meg kell szívemnek hasadni,
Ha minden nap bánat éri.

Bízunk benne, hogy a közös ügy
ápolásával továbbvisszük az
emlékét, folytatva a megkez-
dett népzenei filmklubos mun-
kát. Emléke szívünkben örökké
él, mint ahogyan a táncházmoz-
galomban és a népzenekuta-
tásban meghatározó munkás-
sága is örök.

A P’Art Mozi munkatársai
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SZeNteNDReI teÁtRuM éS NyÁR
Gertrudis-ünnep
Régen sem volt másképp! A viszontagságos magyar

történelemből Gertrudis királyné meggyilkolása az
egyetlen esemény, amely átütötte a Nyugat inger-

küszöbét, és több európai feldolgozása is ismert. Az egy-
korú évkönyvek feljegyzései sokféleképpen taglalták az
okokat, ezekből építkezett Bonfini (Mátyás udvari törté-
netírója) krónikája. Ettől kezdve vándortémává vált, amit
hol drámaként – Hans Sachs a 16. században, Franz Grill-
parzer: Urának hű szolgája címmel 1830-ban –, hol re-
gényként dolgoztak fel. Katona józsef után még Petőfit is
megihlette a téma. 
Az új Ferenczy Múzeum kiállításához kapcsolódott a
Nemzeti Színházban futó Bánk bán aktualizált változata.
Az előadás négy éve a Szentendrei Teátrum bemutatója-
ként született egy tehetséges színművészetis osztály 
produkciójaként. Akkor Petur állt a középpontban: em-
lékezetes pillanat volt Makranczi Zalán zendülésre való
felhívása, amelyre válaszul a jól nevelt közönség csupán
a kiosztott zászlócskákat merte lobogtatni. Mára Peturja
egy italos hőbörödött benyomását keltette békétlen 
társaival együtt. A szegény magyarok képviselőjeként 
Tiborc is jelentőségét vesztette, és mivel úgyis lopni jött,
kedvére kukázhatott, még egy képet is elemelt, ha már
a múzeum udvara a helyszín. Katona drámájában mind-
ketten arra ösztönzik Bánkot, a nádort, hogy tennie kell
valamit az országért. Bánk azonban mindig rohan (mint
mindenki), nincs ideje senkit meghallgatni (mint legtöb-
bünknek), úgy tűnik, csak a családja sorsa érdekli, és 
némileg brutális módon nyilvánítja ki az érzelmeit. A hig-
gadt nagyúr szerepe helyett egy túlfűtött észosztót alakít
Fehér Tibor. Így kerül az évfordulónak megfelelően a
dráma előterébe Gertrudis, azaz Bánfalvy Eszter. Micsoda
nő ez a királyné! A király szerelmese, gyermekeinek
anyja, parancsolásra termett, hogy nőkön, férfiakon, 
közönségen és országokon uralkodjon. Mozdulatai 
lassúak, méltósággal teljesek. Mi volt a bűne? Kevés 
információt birtokolt és rosszul mérlegelt. Minden 
rokonszenvünk az övé, amikor vérét ontja Bánk.
A közszereplőkkel gyakorta elfogultak a kortársak, és 
elmarasztaló véleményüket átveszi az utókor is. Gertru-
dis esetében is Katona józsef szépirodalmi alkotása ha-
tározza meg a róla szóló történeti értékelést. Ha az
előadásra várakozók megtekintették a kiállítást, már
nem lepődtek meg a rendezői koncepción. Felkavaró,
remek előadás volt, leszámítva a színpadi tér alkalmat-
lanságát és a nézőtér szűkösségét. (Bezzeg milyen pom-
pás felolvasó színházi helyszín lehetne!) Alföldi Róbert és
társulata érdekes – alkalom szülte – kortárs értelmezést
hozott létre, amelyben joggal jelenti ki az igazságtevő 
baseballsapkás, hogy méltán esett el a királyné. 
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SZeNteNDReI teÁtRuM éS NyÁR
Aházasság súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!

Ezzel a meghökkentő figyelmeztetéssel fogadja nézőit a Ka-
tona józsef színház előadása, A nyaralás.  Carlo Goldoninak,

a 18. század neves vígjátékírójának a fenti „alapigazságról” szóló
darabját írta át és rendezte meg Mohácsi István és jános. 
A közel három évszázados színmű mindmáig aktuális kérdést dol-
goz fel, hiszen a hosszú házasság, maga a hosszan tartó együttélés
kortól függetlenül kitermel számos problémát és feszültséget. Ezek
megoldása pedig nem is olyan egyszerű. A megszokás, a kényelem
ugyanis nagy úr.
A történet: unatkozó, jómódú negyvenesek nyaralnak együtt egyi-
kük házában. Próbálják agyonütni az időt valahogy. A házaspárok
csipkelődnek, morgolódnak, mindenki unja magát a társával, kifelé
kacsingat. Kapcsolatok, egyéjszakás kalandok szövődnek közöttük.
Mígnem egy este mindannyian alaposan leisszák magukat, s fur-
csa dolgok történnek velük. Az előadás második felében, kijóza-
nodva ezt mesélik el – sziporkázó ötletekkel teli fergeteges játékkal.
Fullajtár Andrea, ónodi Eszter, Vajdai Vilmos, Rajkai Zoltán, Fekete
Ernő, Kocsis Gergely, Takátsy Péter, Erek Ferenc, Rezes judit, jor-
dán Adél, Pálos Hanna és Tasnádi Bence szinte fürdenek a játék-
ban. A több mint három órás, az idei Szentendrei Teátrum és Nyár
legszórakoztatóbb előadását végig nevette a közönség.

Rappai Zsuzsa

Négyből kettő, avagy bizget a szomorúság
A felolvasó színház elsősorban mai magyar drámákat népszerűsít. Előbb Ménes Attila: Kalambó című darabját láthattuk. Az emble-
matikus cím egy sikeres nyomozás története, fura szereplőkel. Nincsenek fő- és mellékszereplők, és senki nem az, akinek látszik.
Számos konfliktus adódik közöttük, jókat nevetgél a közönség, ám a dráma lelke, a szöveg egy idő után olyan, mintha a Tényeket 
néznénk a tévében. Lapos, közhelyes és hervasztó. Érezték ezt a színészek is, csak a végkifejletben tudták kellőképpen felpörgetni a
hangulatot.

Két hét múlva a „törzsközönség” megtapasztalhatta, milyen az igazi drámai dikció. Székely Csaba trilógiájának harmadik részét, a 
Bányavizet olvasta fel Csizmadia Tibor és gárdája, akik így immár mindegyik részt színre vitték. jól ismerik az erdélyi világ tipikus
figuráit, elsajátították azt a sajátos beszédmódot, amelyben állítani, az állításunkat bagatellizálni, sőt annak az ellentétét is igazolni
lehet egyetlen mondatban. Köntörfalazás nélkül, természetesen nyilvánulnak meg szereplői a korrupcióról, a pedofíliáról vagy éppen
a fiatalok elvándorlásáról; mindenről, ami ma éget és fáj. A hatás leírhatatlan: kacag, nyerít, röhög az ember, és közben nem mer a
szomszédjára nézni, meg akaratlanul is ökölbe szorul a keze, amitől nem bírja letörölni kicsorduló keserű könnyeit. A bátor és tehet-
séges szerzőnek kívánjuk, hogy – a BBC-től kapott elismerés mellé – söpörjön be Magyarországon is néhány elismerést, és csak írjon.
Írjon még – Parti Nagy Lajos szavaival – néhány „abszurd Kárpát-medencei balladát, szerethető és viszolyogtató alsócsehovi hősökkel”. ŐZI
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A rezsicsökkentés folytatódik

• Még több teher kerül le a magyar családok válláról: július 1-jétől tovább csök-
kennek a rezsiköltségek. 

• 6 db szolgáltatás díja csökken július elejétől. Csökken a vízdíj, a csatornadíj, a sze-
métszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés díja. 

• Ezzel együtt összesen 9 szolgáltatás díja csökkent eddig. Ez egy átlagos családnak
évente 95-100 ezer forintos megtakarítást jelent. 

• Ez a rezsicsökkentés második üteme, hiszen 2013. január 1-jétől már csökkent a
földgáz, az áram és a távhő ára. 

• A Fidesz további rezsicsökkentésen dolgozik. A munkacsoport nyáron is dolgozik
az energiaárak további mérséklésének lehetőségén. A Fidesz célja, hogy még a 
fűtési szezon, vagyis október 15. előtt tovább csökkenjen a gáz, a villany, vala-
mint a távhő ára minimum 10, de akár 20 százalékkal is. 

Rezsicsökkentésben érintett szolgáltatások:

Szolgáltatás Hatályba lépés Díjcsökkentés 

Víz- és csatornadíjak 2013. július 1.  A 2013. januári összeghez képest 
csökkennek tíz százalékkal

Szemétszállítás A szemétszállításért 2014. december 31-éig a tavaly áprilisi
ár legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 
százalékát kérhetik el a szolgáltatók. 

Szennyvízszippantás A szennyvízszippantásért mindenütt tíz százalékkal 
kevesebbet kell majd fizetni a január 31-i árakhoz képest. 

Kéményseprés Feleződött a kéményseprő-ipari közszolgáltatás  1 egység-
nyi munkaráfordításának az ára. A kémények ellenőrzése-
kor az egységnyi ráfordítás eddig 4 ezer forint volt, 
a módosítás után 2 ezer forint lett. A kéményseprés árát
kormányrendelet határozza meg. A kéményellenőrzés
tartalma nem változik: az műszaki felülvizsgálatból és az
összekötő elemek ellenőrzéséből, tisztításából áll. Az átla-
gos munkaráfordítás nem több 1 egységnél. 

PB- gázpalack Olcsóbb lett 10 százalékkal a propán-bután (PB) gáz is 
július 1-jétől. Az Országgyűlés június 3-án fogadta el a föld-
gáztörvény módosítását, amelynek értelmében július 
1-jétől a vezetékes, a tartályos és a palackos propán-bután-
(PB-) gáz is hatósági áras, és 10 százalékkal olcsóbb lesz 

Gáz 2013. január 1.  2013. január 1-jétől 10%-kal csökkent. 
Távhő 2013. január 1-jétől 10%-kal csökkent. 
Áram 2013. január 1-jétől 10%-kal csökkent. 

Ma elég erősek vagyunk, hogy pedagógus béremelés
lehessen 
• A magyar emberek döntésének és az új gazdaságpolitikának köszönhetően Ma-

gyarország elég erős ehhez a lépéshez. Az elmúlt 3 évben talpra álltunk. Pénz-
ügyileg megerősödött az ország, fegyelmezetten és önerőből törlesztjük a
baloldal által felhalmozott hitelt, tartjuk a költségvetési hiánycélt, már az EU is el-
ismerte Magyarország teljesítményét és gazdaságpolitikáját és kiengedte ha-
zánkat a túlzottdeficit-eljárás alól. 

• Magyarország végre maga dönt arról, hogy kitől mekkora hozzájárulást kér az or-
szág működtetéséhez és kit hogyan segít abban, hogy talpra álljon. 

• A Fidesz kezdetek óta egyértelmű politikát folytat ebben: a családok, a nyugdíja-
sok, a gyermekek, a hazai vállalkozások és a munkavállalók mellett állunk. 

• Végre eljött a pedagógusok ideje! 
• Köszönjük a pedagógusok eddigi türelmét és munkáját. 

Példák:

Pedagógus Mostani alapilletmény Alapilletmény növekedés 

12 éve tanít/főiskolai 135.420 Ft 246.960 Ft
végzettséggel 

21 éve tanít/főiskolai 149.150 Ft  273.420 Ft
végzettséggel 

36 éve tanít/főiskolai 172.880 Ft  303.800 Ft 
végzettséggel  

21 éve tanít/egyetemi 181.480 Ft  317.520 Ft
végzettséggel    

36 éve tanít/egyetemi 218.800 Ft  352.800 Ft 
végzettséggel  

A föld magyar kézben marad, az új törvény 
garantálja, hogy nem lesz lehetőség spekulációs 
célokkal földet vásárolni
• Európa egyik legszigorúbb és leginkább gazdabarát földtörvénye a közelmúlt-

ban elfogadott magyar jogszabály.
• Garancia arra, hogy e nemzeti kincs végérvényesen hazai kézben marad.
• A kormány meghallgatta és teljesítette a vidék akaratát akkor, amikor az Or-

szággyűlés a helyben lakó gazdák kezébe helyezte a föld sorsát.
• A törvény előkészítésének egy éve alatt elegendő idő jutott a vélemények és 

javaslatok megfogalmazására, melyek közül sok be is épült az új jogszabályba. 
• A gazdatársadalom ne higgyen azoknak a hangoskodóknak, akikben csak most

ébredt fel az érdeklődés a magyar föld és a megműveléséből élők sorsa iránt. 
• A kormány év végéig csaknem 200 ezer hektár földre ír ki haszonbérleti szerző-

dést, ebből 132 ezer hektárnyit már meghirdetett. 
• E területek bevonására is szükség van ahhoz, hogy létrejöjjön a vidék gerincét

adó új agrár-középosztály Magyarországon. 
• A termőföld az egyetlen, mely szakszerű használat mellett nem amortizálódik,

csak nő az értéke. 
• Ebben a kormányzati ciklusban a hazai mezőgazdaság minden évben majdnem 

1 milliárd forinttal tudta növelni exportját, csökkenő behozatal mellett. 

• Az új Btk. hatálybalépése után, július elsejétől a hazai és a külföldi spekulánsok-
nak nem lesz lehetőségük arra, hogy csak azért vásároljanak földterületet, hogy
a földvásárlásra vonatkozó európai uniós moratórium lejárta után azt jelentős ha-
szonnal továbbadják.

• Vissza kell szerezni a magyar termőföldet azoktól a külföldiektől, akik az elmúlt
évtizedekben félig legálisan, vagy illegálisan jutottak hozzá. 

• A törvénynek komoly visszatartó ereje van, és a kiegészítő rendelkezések teljes
mértékben lehetetlenné teszik a zsebszerződések bejegyzését az ingatlan-nyil-
vántartásba. 

• A termőföld tulajdonjogának átruházásakor ugyanis a helyi földbizottságoknak
vétójoguk van, a szerződés csak akkor jöhet létre, ha hozzájárulnak az adott te-
rület eladásához, a tulajdon bejegyzését pedig a hatóság is engedélyezi.

• A jogszabályok kijátszásának, a termőföld tulajdon, haszonélvezeti-, vagy 
használati jogának színlelt szerződéssel megszerzése 1-5 évig terjedő szabadság-
vesztéssel sújtható, de büntetik a hivatásos közreműködőket – közjegyzőket,
ügyvédeket, jogtanácsosokat – is. 

• A büntetés enyhíthető, vagy akár mentesülhet is alóla az, aki önként feltárja a
zsebszerződéseket.

• Büntethető az is, aki a múltban kötött zsebszerződését felhasználva most akar tu-
lajdont vagy használati jogot szerezni.

• A magánokiratokon, ügyvédi szerződéseken biztonsági bélyeget helyeznek majd
el, amelyről szoros nyilvántartást vezetnek. 

• A szerződéskötés időpontja így könnyen visszakereshető, és ha a dokumentumot
a jövőben fel akarják használni, nem lesz lehetőségük a visszadátumozásra. 

• A zsebszerződések feltárásához minden eszközt és lehetőséget az ügyészség ke-
zébe kell adni, hogy az ügyek felgöngyölítésekor ne ütközzenek állami adatke-
zelési problémákba, a földhivatalok és az ügyvédi irodák a szükséges adatokat,
iratokat át tudják adni.

Közérdekű 
tájékoztató
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edmund 
Nagybányán
Augusztus 22-én a délutáni órákban, a

Szent István Napok rendezvénysorozat
záróeseményeként került sor Varga Ödön

Tibor (EDMUND) szentendrei festőművész nagy-
bányai kiállításának megnyitójára. A tárlatot a
Teleki Magyar
Ház látta ven-
dégül, melynek
vezetője népes
és érdeklődő
közönség előtt
méltatta az al-
kotó munkás-
ságát és
a l k o t á s a i t .
Dávid Lajos el-
mondta: a
n a g y b á n y a i
Szent István
Napok a szász
és magyar gyökerekkel büszkélkedő Nagybá-
nya látogatóinak kínál esztendőről-esztendőre
ízes művelődési csemegét, szórakozási lehető-
séget, ugyanakkor a régi bányanévnapok színes
örömünnepét igyekszik átmenteni az utókor-
nak. A kiállítás méltó befejezése a megelőző
közel tíz nap rendezvényfolyamának – hangzott
el a tárlatmegnyitón.
A művész életpályáját ismertetve a házigazda
hangsúlyozta: a száraz adatok mögött egy vál-
tozatos forma- és színvilág rejtőzik, leginkább
absztrakt geometriai formák játékára épülő,
ám valós látványelemeken alapuló alkotások,
amelyekben egyaránt ott van a hagyomány, a
magyar képzőművészet legnemesebb öröksége
és a jelen, a játékos kedvű alkotó szó szerint
forma-bontó kísérletezése.
Varga Ödön Tibor előbb alkotóelemeire bontja,
majd újból összerakja a valóságot. Képei, fest-
ményei előtt állva nyitottaknak kell lennünk
arra, hogy visszafelé is végiggondoljuk ezt az al-
kotói folyamatot, s visszaépítsük magunkban,
ha nem is magát az ihlető természeti tájat, de
az általa keltett hangulatokat, a lélek legbel-
sőbb rezdüléseit.
„Valamikor olvastam egy verset, amely valami
olyasmiről szólt, hogy a természet lágy domb-
sorainak ívei a valóságban sohasem zárulnak,
egy másik, számunkra ismeretlen föld alatti vi-
lágban azonban talán mégiscsak összeérnek.
Varga Ödön Tibor festményeinek is bizonyosan
megvan a maguk mélyben rejtőző hátországa.
Itt van „Edmund”, és az ő lelkének nyitott abla-
kai. És itt vagyunk mi, akik nyitott szívvel és
szemmel igyekszünk az ő színes világa mögé
betekinteni. Bizonyára létrejön a Nagy Találko-
zás.” – hangzott el a méltatásban.
A tárlatmegnyitón a Teleki Magyar Ház Kórusa
és a Profcafe Duett működött közre, majd köz-
vetlen, meleg hangulatú fogadással, beszélge-
téssel zárult az esemény.

Szánthó Imre emlékkiállítása
a Városházán
Kedves, bensőséges hangulatban zajlott a Polgármesteri Galérián Szánthó
Imre (1925-1998) kiállításának megnyitója szeptember 3-án, ahol a festő,
grafikus, író válogatott alkotásait tekinthették meg az érdeklődők.

Dr. Dietz Ferenc polgármester megnyitó beszédét a művész legfontosabb életrajzi
adataival kezdte, aki négyéves korától élt a városban, és első rajztanárai egyike Bá-
náti Sverák józsef, a Szentendrei Festők Társaságát alapító nyolc festőművész
egyike volt. 

Szánthó Imrének rendkívül erős kapcsolata volt Szentendrével, magáénak érezte a
várost, ez a szeretet árad munkáiból, és ez a szeretet hatja át a mostani kiállítást is.
Művei szemet gyönyörködtetőek, és a város fontos motívumaira, szép részleteire hív-
ják fel a figyelmet. Szeretettel nyúlt mindenhez – akár postabélyegzőről, akár pla-
kátról, akár újságcikkről volt szó. A város különböző ismert helyeit ábrázoló
linómetszetei, eldugott zugait feltáró rajzai, a Görög Kancsó és a falait díszítő grafi-
kái és az étterem cégére szervesen hozzátartoznak Szentendre arculatához. Művei
sok-sok hazai nagyvárosba és külföldre is elvitték Szentendre hírét egy-egy egyéni
vagy csoportos kiállítás alkalmával. 

A polgármester kitért arra is, hogy Szánthó Imre a város meghatározó egyénisége
volt. Deim Pál írta róla 2010-ben a SzeVi hasábjain, hogy legendás humora volt, és
imádott városát gyakran „Szent Bandinak” hívta. Olyan művész volt, akit érdekeltek
a kortárs alkotások és események, aki kiállítás-szervezőként gyűjtötte a meghívókat
és az emlékeket. Szinte eggyé vált a város művészeti vérkeringésével. Nevéhez fű-
ződik például az első Szentendrei Tárlat létrehozása 1951-ben, amellyel évtizede-
ken át tartó hagyományt teremtett. Életéből közel fél évszázadot (1948-1998 közt)
töltött el a szentendrei művészet ápolásával és gazdagításával. 
Szánthó Imre tevékenységét a város Pro Urbe-díjjal és posztumusz díszpolgári ki-
tüntetéssel jutalmazta.

Végül a polgármester megköszönte Katalin asszony fáradozását, hogy ezt a szép-
séges kiállítást elhozta a galériába, hogy ismét elvarázsoljanak minket Szánthó Imre
munkái, melyek egyben erőt is adnak a városért végzett tevékenységünk folytatá-
sához. A megnyitó után juhász Károly, a Kulturális Központ művészeti vezetője ol-
vasta fel az 1980-ban megjelent Szánthó Imre Mesevárosom Szentendre című
Minikönyvének előszavát.

A kiállítás megtekinthető szeptember 27-ig, a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
idejében.

Szánthó Imre özvegye, Martos Katalin a kiállítás-megnyitón



Ismét útra kelnek a Pistyur-szobrok, ezúttal Kassára,
a Magyar Dal Ünnepére. Immáron hagyománnyá
vált, hogy a Szvorák Vokál A cappella koncertjeit 
Pistyur Imre szobrai kísérik, melyeket tradicionáli-
san Gottlasz Zoltán mecénás-fuvarozó szállítja. A ki-
lenc szobor a kassai Rodostói ház udvarán talál rövid
pihenőre, amikor is Szvorák Katalin szerint: „éne-
kelni kezdenek, és Méhes Csaba pantomim művész
mozdulataira teljesen életre kelnek”. A kilenc szobor
közt lesznek kultikus meselények, mitikus alakok,
mókás figurák. A beszélő-éneklő-mozduló szobrokat
idézi majd Kudlik júlia, aki a Kőfaragók legendáját
meséli el a kassai közönségnek.
Az A cappella dalok, a beszélő, kacsintó, mosolygó
szobrok, sajátos mozdulatok nemcsak műfajok ba-
rátságos egymásra találásának bizonyságai, de egy
izgalmas utazás: térben, időben és zenében. Szvo-
rák Katalin és tanítványai nemcsak „elénekelnek"
valamit, hanem megszólaltatnak. Nemcsak előadói
az énekeknek, hanem újrateremtői, életre keltői.

A Szvorák Vokál tagjai – a névadó mellett – Szvorák Katalin egykori növendékei: Orbán johanna, Paár júlia, és Tímár Sára. Szvorák 
Katalin legújabb, immáron harmincadik lemezének bemutatóját szeptember 8-án rendezik meg. Ünnepi köszöntőt mond Magyarország
kassai konzul asszonya, Czimbalmosné Molnár Éva. 
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Szeretettel meghívjuk nyugdíjas társainkat 
2013. szeptember 28-án, szombaton 15 órára

a Püspökmajor lakótelepi klubba, ahol

ZENÉS DÉLUTÁNT TARTUNK
Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes

A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, 
hogy időben érkezzen!

Szentendre, Pest Megyei Könyvtár Színházterme
(Pátriárka u. 7.)
2013. szeptember 24. kedd, kezdés: 19 óra
Belépő: 2500 Ft. jegyek elővételben a Szentendrei 
Tourinform Irodában (Dumtsa jenő u. 22.) kaphatók.

Kassára utazik kilenc 
pistyur-szobor

Aknay és az ikonok
Aknay jános festőművész kiál-
lítása és könyvbemutatója
szeptember 21-én, szomba-
ton 16 órakor nyílik a Szerb
Egyházi Múzeum Fő utcai épü-
letében (Fő tér 6., volt Ferenczy
Múzeum). A kiállítást meg-
nyitja Nagy Márta egyetemi 
docens, a kiállítás kurátora.
Közreműködik Binder Károly
zongoraművész. A kiállítás 
házigazdája: Vukovits Koszta
muzeológus, a kiállítás véd-
nöke Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes. A kiállítás
megtekinthető december 31-
ig, hétfő kivételével naponta 10.00-16.00 között.
A kiállítás után, 17.30-kor kezdődik Nagy Márta: Aknay és az
Ikon című könyvének bemutatója. A könyvet bemutatja Szema-
dám György képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 
házigazda Soóky Andrea, a Balassi Kiadó igazgatója.
„Aknay jános Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész vonzó-
dását az ikonhoz meghatározta a lakóhely, Szentendre több év-
százados szerb ortodox művészeti közege, az elődöknek tekintett
szentendrei mesterek (Vajda, Barcsay, Deim) érdeklődése az
ikonművészet iránt, de legfőképpen belső indíttatása. Műveiben,
elsősorban angyalos képeiben, a keleti ikon formai és spirituális
igazodási ponttá vált. Ennek bemutatására kerülnek egymás
mellé az egykori Szerb Tanítóképző Intézet épületében nyíló ki-
állításban a festő ikonos képei és az előképként szolgáló XVII-
XVIII. századi szerb ikonok.
Aknay alkotásai úgy integrálják az ikont, hogy azok nagyon hoz-
zánk, a keleti és nyugati keresztény kultúrkör metszésvonalán
élőkhöz szólnak. Ikonos műveiben a festőművész az egyénitől
az egyetemes felé halad: a vajdai gondolat nyomán a Nyugat in-
dividualizmusát egyesíti a keleti ortodoxia teljesség utáni vá-
gyának elvontságával. Művei jóval túlmutatnak műalkotás
voltukon, etnikumok, korok, kultúrák, stílusok egymást gazda-
gító megnyilatkozásai.”



miafene
40 ÉVES A SZENTENDREI VAjDA LAjOS STÚDIó

Aszentendrei Vajda Lajos Stúdió 1972-ben alakult meg, s nap-
jainkban is a létrejöttekor kinyilvánított művészeti elvek szel-
lemében, a szentendrei progresszív művészeti hagyományok

továbbéltetése szándékával működik. A modern magyar művészet-
ben egyedülálló, hogy egy művészeti csoportosulás négy évtizeden
át nagyobb változásoktól és átalakulásoktól mentesen dolgozzon:
ez a szentendrei művészcsoport a szocializmus évtizedei alatt de-
fenzívában, folytonos támadások, elhallgattatási kísérletek kereszt-
tüzében tevékenykedett, míg az 1989–1990 óta eltelt negyedszázad
szabadabb légkörében és körülményei között a jelenkori magyar
művészetben is meghatározó jelentőségű alkotói tevékenységet fej-
tett ki. A Stúdió csoportos fellépései, tagjainak egyéni bemutatko-
zásai, a szentendrei Vajda Lajos Stúdió Pincegalériájában rendezett
tárlatok és rendezvények egy rendkívül összetett művészeti jelen-
ség-együttest körvonalaztak és körvonalaznak, amelyben szerves
egységben vannak a hagyományos és a megszokott eszményektől
és ideáktól elszakadó alkotói szándékok, alkotói magatartások, mű-
alakítási gyakorlatok, művészeti produktumok. 
A Vajda Lajos Stúdió az ezredfordulón átfogó dokumentációval, egy
antológia és katalógus megjelentetésével kísért, összegző jellegű
kiállítást rendezett a budapesti Műcsarnokban, ezért a Stúdió meg-
alakulásának negyvenedik évfordulóján az ezredforduló óta eltelt
tíz év történéseinek számbavétele, művészeti jelenségvilágának
reprezentálása indokolt. Ennek a tervnek a megvalósítása érdeké-
ben a Stúdió a szentendrei Ferenczy Múzeummal együttműködve
a MűvészetMalomban, illetve a Stúdió Péter-Pál utcai Pinceműhe-
lyében nagyszabású kiállítást rendez szeptember 13. – november
10. között, amely tárlathoz számos művészeti rendezvény társul. 
A MűvészetMalom kiállítása 37 művész legfrissebb, illetve a közel-
múlt tíz évében született alkotásait mutatja be. A Vajda Lajos Pin-
ceműhelyében pedig a megalakulást követő tíz év szellemiségét
idézzük fel: itt kapnak bemutatóteret a Stúdió ma már nem élő,
egykori tagjainak (Agócs Attila, Bernáth(y) Sándor, Csajka Gábor
Cyprian, Gubis Mihály, Imreh Tibor, joláthy Attila, K. Kovács Imre,
Matyófalvi Gábor) munkái is.
Ezáltal megrajzolódhatnak a Stúdió első harminc éves tevékenysége
által reprezentált kezdeményezések és tendenciák, és egyúttal fel-
mérhetővé válnak az erre a múltra épülő, a közelmúltat domináns
módon jellemző, a Stúdió jellegzetességeit körvonalazó vonások. 
Mint a Stúdió kezdeti évtizedeinek művészeti tevékenységére és al-
kotói világára, a közelmúlt és napjaink Stúdió-jelenségvilágára is a
stílusok pluralizmusa jellemző, amely egységben rendkívül sokszínű
összképet teremt a művészeti ágazatok, a műformák, a műfajok, a
technikai kivitelezés, az anyagok, a médiumok változatossága és
variabilitása. A hagyományos táblakép és grafika, fotó és kisplasz-
tika mellett természetesen jelen vannak az objekt-jellegű munkák,
az installációk, és az újabb és újabb művészi kép- és tárgy-alkotó
technikák alkalmazása révén született művek: a számítógépes és
videoművek, akciódokumentumok, akciók, performanszok stb. 
Az elemző tanulmányokat és színes reprodukciókat is közreadó ka-
talógussal kísért tárlaton a következő alkotók művei láthatóak:
Aknay jános, Almási Gertrúd, Baksai józsef, Balogh István Vilmos,
Bán Miklós, Benkovits Balázs, Benkovits Bálint, Bereznai Péter,
Bukta Imre, Csató Máté, Csontó Lajos, Deim Péter, Gosztola Gábor,
György Csaba Borgó, Győrffy Sándor, Holdas György, Hudák Mari-
ann, Imre Mariann, Kis Tóth Ferenc, Kótai Tamás, Krizbai Sándor,
feLugossy László, Margit Szabolcs, Márkus Péter, Megyer Márta, Mo-
sonyi Kiss Gusztáv, Nagy Barbara, Pacsika Rudolf, Selényi Károly
István, Sz. Varga ágnes Kabó, Szirtes jános, Szuromi Imre, Tóth Esz-
ter, Tóth István, Várnagy Ildikó, Vincze Ottó, efZámbó István.

Wehner Tibor, a kiállítás kurátora

miafene
40 éves a szentendrei Vajda Lajos Stúdió

MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
Megnyitó: szeptember 13. péntek 17.00.

A vendégeket köszönti:
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens, 

múzeumigazgató, Szentendre Város kulturális és turisztikai 
vezetője, valamint dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere

A kiállítást megnyitja: Szkárosi Endre költő
A kiállítás megtekinthető: 

november 10-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óra között
Telefon: +36-26/920-990; kozmuvelodes@femuz.hu
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MŰVÉSZETMALOM
Szeptember 14. szombat 16.00

Pótmegnyitó 
a VLS miafene kiállításához

Vincze Ottó, a VLS elnökének tárlatvezetése
17.00-20.00

Kísérő koncertek

Régészkedj tableten!
„És nem vesz rajtuk erőt a halál” címmel nyílik rendhagyó
régészeti kiállítás a Szentendrei Képtárban (Fő tér 2-5.)

Az őskor érdekes időszakainak egy-egy temetkezését és az azzal
kapcsolatos szokásokat mutatja be a kiállítás. Szeretnénk 
szakítani a vitrinbe sok anyag típusú kiállítással, így a sírokat
magukat mutatjuk be, ahogyan azt a feltárás pillanatában a 
régész látta. A sírokban minden eredeti lesz – a csontok, edé-
nyek, ékszerek is. Ezen felül minden teremben lesz egy tablet
gép, amelyen a látogató maga tárhatja fel a sírt és megtekint-
heti a rekonstrukciót is – hús-vér emberekkel és mellékletekkel
(virág, ételadományok), valamint a feltárásról is képet szerezhet
fotók, rajzok segítségével. A kiállítás egyik érdekessége a kora
bronzkori temetést, majd a sír életét az évezredeken keresztül
bemutató film.
Kurátor: Rajna András régész, Ferenczy Múzeum
A kiállítás szerda - vasárnap 10–18 óráig látogatható szeptem-
ber 20 – november 17. között.
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MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

LABDARúGÁS
Tinnye, szeptember 1.
Tinnye KFC - Szentendre VSE 1-5 (0-1).
Góllövők: Szikszai S., ill. Krasznai V., Lé-
nárt K. (2), jakab E. Dalkó S.
A megyei harmadosztályú mérkőzésen
viszonylag halványabb első félidő után (a
„halványabb” a helyzetkihasználásra ér-
tendő), a második félidőben briliáns tá-
madások végén négy gólt szerzett a
Szentendre VSE, magabiztosan győzve le
az erőnlétileg és technikailag gyengébb
hazaiakat. Dombay Zsolt vezetőedző a
szünetben taktikai módosítással és a to-
vábbiakban jó cserékkel elérte, hogy csa-
pata uralja a mérkőzés további perceit!
Ezzel a győzelemmel a szentendrei csa-
pat vezeti a megyei harmadosztály nyu-
gati csoportját 9-1-es kiváló gól-
különbséggel.
A tinnyei csapat – a szurkolóktól her-
gelve – nehezen viselte a vereséget, és
egy szabálytalanság után némi vita ala-
kult ki, majd a meccs végén néhány szur-
koló sértegette játékosainkat. Nem
számítottak ekkora vereségre, és ezt ne-
hezen tudták megemészteni... Nem cso-
dálkoznék, ha a továbbiakban ezen a
pályán problémák adódnának. Nem na-
gyon láttam rendezőket. (Ezt a „sporik”
figyelmébe ajánlanám.)

Gerlai P.

WeLLDANCe tANéVNyItÓ NyÍLt NAp – SZepteMBeR 15. 
Ahogy ezt már megszokhattuk, a Welldance háza táján az idei tanévkezdés alkalmával
sem tétlenkednek, hiszen a tömeget megmozgató tavalyi tanévnyitó flashmob után idén
egy színes, pörgős és interaktív nyílt nappal várják az új jelentkezőket. A szeptember 15-
én, vasárnap megrendezésre kerülő, beiratkozással egybekötött nyílt nap alkalmával min-
den tanfolyamtípus kipróbálható, ezen kívül ajándékkal, kedvezményekkel és
bemutatókkal is várják az érdeklődőket. A Welldance Tanévnyitó Nyílt Nap 14 órakor kez-
dődik a felújított Provincia épületében, mely Castrum Center néven idén májusban újra
megnyitotta kapuit. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akik részesei szeretnének lenni
az ún. „Wellfeeling”-nek, annak az összetartó és lelkes közösségi hangulatnak, mely már
11 éve jellemzi a nemzetközi eredményekkel is méltán büszkélkedő Welldance Sporttánc
Egyesületet.

Információ: www.welldance.hu

Szentendre futócsapata fennállása óta most
először képviselte hazánkat, Szentendrét és
a Futó kör csapatát nemzetközi környezet-
ben.  június 15-én négyen álltunk rajthoz
Ausztriában! Murányi Máté 2000, Murányi
Levente 3300 méteren, Medve Csilla és jó-
magam a 10 km-es távon indultunk el.
Máté, aki az Izbégi iskolát is képviselte,
nagy melegben futott, és nem lepett meg,

hogy az élbolyban láttam futni. Sok külföldi
futó között nagyon kiélezett kemény ver-
senyben, teljesen kifutva magát a csodála-
tos 3. helyet szerezte meg, alig pár métert
kapva az első és a második futótól.
Levente egy nagyon erős rajttal kezdett, az
első helyért vívott ádáz csatát, aminek ered-
ménye egy értékes 2. hely! Azonos idővel ért
célba az első futóval, ám Levit hozták ki má-
sodiknak, amin nem is problémáztunk, hi-
szen első nemzetközi versenyünkön ez is
hatalmas öröm nekünk!
Végezetül következett Medve Csilla a fel-
nőttek között, aki élete első futóversenyén a
30 év feletti kategóriában a 4. helyen vég-
zett, ami több, mint elképesztő eredmény!
Végére maradtam én, a csapat edzője, aki
csapatomat a pécsi PSN Zrt.-t , valamint a
Szentendre Futó Kört képviselve sikerült
nyernem!
Büszke vagyok összes versenyzőmre, és
büszkék vagyunk arra, hogy magyarként,
szentendrei polgárként felállhattunk a do-
bogóra! A Szentendrei Futó Kör versenyzői
idén még öt alkalommal indulnak európai
versenyeken, hogy elit, erős mezőnyben ed-
ződjenek a hazai mezőnyhöz!

Szentendrét képviseltük szívvel, büszkén!
Gedeon Zsolt edző

Futás

Négy keverék és három spániel keverék, vegyes nemű kiskutyák várják 
szerető gazdijaik jelentkezését. Érdeklődni lehet: 06-30-251-8573

Nagy sikerű horgászvereseny 
a Duna-parton

A fotón a horgászverseny egyik győztese 
a győztes fogással.
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A Dunakanyar Tenisz Klub Sportegyesület Szentendrén (Duna-
kanyar TKSE) a Postás-strand területén található sportközpont-
ban működik. Az egyesület elnöke Szűcs Noémi. Az egyesület a
2013-as idényben a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett
Felnőtt Országos Csapatbajnokság III. osztályában (OB III.) és a
korosztályos csapatbajnokságokban, illetve a Pest Megyei Te-
nisz Szövetség által szervezett Felnőtt Megyei Bajnokság II. osz-
tályában kapott indulási jogot.

OB III.
A Dunakanyar TKSE OB III. csapata: Balla Gábor (29), Biharvári
Péter (47), Bónyai Gábor (45), Budinszky Móric (15),, Eke László
(46), dr. Nagy Viktor (42), Pintér ákos (37), Prágai Sándor (51),
Szabó Zsolt (33), Szappanos Márton (15), Zöldi Kovács Péter
(42), Wurm Péter (30)
A Dunakanyar TKSE az OB III. B. csoportjának tavaszi fordulóját
veretlenül nyerte. Tavaszi végeredmény: Dunakanyar TKSE 2. TC
Monor-Cegléd VSE 3. Vizügyi SE

Megye II.
A Dunakanyar TKSE Megye II. csapata: Arold Balázs, Bíró Géza,
Herczeg Erik, Herczeg Szabolcs, jelffy Levente, Kontra Gábor, Lu-
kács ádám, Mihók Balázs, Pintér Róbert, Schindler András,
Schuszter Gergely, Szabó Viktor, Szentendrey Bálint, Valentin
jános. Tavaszi végeredmény: 1. Monor, 2. Maglód, 3. Monor (…)
7. Szentendre

Korosztályos tenisz
Dr. Nagy Viktor korábbi sokszoros magyar bajnok és többszörös
Davis Kupa játékos irányításával komoly korosztályos szakmai
műhely dolgozik az egyesület keretein belül. 
A fiú 12 éves korosztályban Valentin Dominik és az egy hónapja
igazolt Thuri-Nagy Dominikkal foglalkozik kiemelten.
A fiú 16 éves korosztályban Bartakovics Marcellnek, Szappanos
Mártonnak és Budinszky Móricnak tart edzéseket.

A 2013-as Országos Bajnokságban az F16. csapat magyar baj-
nok a Dunakanyar TKSE (Bartakovics – Szappanos).
Nagy Viktor és egyesületünk hírneve és az elért eredmények ha-
tására egyre több korosztályos fiatal jelentkezik, hogy részt ve-
hessenek Viktor tematikus edzésein.

I. helyen 
Bartakovics Marcell 

és Szappanos Márton

tenisz

új helyen a piramis Sportegyesület
A városunkban 18 éve működő Piramis Sportegyesület költözésre
kényszerült a nyári szünet alatt, ugyanis az általuk kialakított és már
régóta a HEMO-ban használt fitness klub tovább működését az épü-
letet átvevő Kormányhivatal nem támogatta.
A sportegyesület a tagok és szülők önfeláldozó segítségének kö-
szönhetően rövid idő alatt talált magának új helyet, melyet remek
edzőteremmé varázsolt, hiszen rendelkezik mindazon sporteszkö-
zökkel és infrastruktúrával, melyek a korosztályos edzések színvo-
nalas megtartásához nélkülözhetetlenek.

Az edzőteremben az alábbi foglalkozásokra várják a kicsiket és na-
gyokat egyaránt:
• karate (iskolaérett kortól – korhatár nélkül)
• ovi torna, ovi karate (4-7 évesek részére) 
• női alakformáló és kondicionáló torna 
• Capoeira  
• Hastánc
Újdonságként tervezik bevezetni:
• az idősebb korosztály részére tartott torna
• szülő–gyermek torna

A Piramis Sportegyesület Karate szakosztályának keretein belül le-
hetőség nyílik a versenyzésre is: a tanítványok különböző erősségű
versenyeken indulhatnak.
A 2012. évben Ausztriában a Stílus Karate Európa Bajnokságról az
egyesület hét válogatott karatékája 3 arany, 1 ezüst és négy bronz
éremmel tért haza.

Az egyesület szeretettel vár minden érdeklődő gyermeket és fel-
nőttet egyaránt. Szeptember 9–13. között nyílt hetet tartanak, mely
alkalmából ingyenesen lehet részt venni az edzéseken!

Az edzőterem címe: Szentendre, Rózsa utca 8.
További információ: Tóth Attila, 06-20-444-3160

Világversenyen 
a szentendrei sakkozólány
A Szentendrei Sakkiskola ifjú női versenyzője, Kovács judit az
U12-es korcsoportban képviseli hazánkat és városunkat az Ifjú-
sági Korcsoportos Sakkvilágbajnokságon az  Egyesült Arab Emír-
ségekben, Al-Ainban, december 20-27. között. Következő
lapszámunkban beszélgetünk a fiatal sakkozóval, aki edzője,
Guba Miklós szerint az elmúlt pár évben az egyik legtehetsége-
sebb versenyző a városi sakkiskolában.
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ADÁSVéteL
Nyárvégi akciók – 20-30-40% – a Stí-
lus-Szentendre női divatáru üzletben:
pinceüzlet a Fő tér mellett, a Bogdányi
utca elején. Várjuk szeretettel! www.fa-
cebook.com/stilusclothing

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel.
(26) 385-387.

Garázs-vásár szeptember 28-án Szen-
tendrén, a Szerb utca 4/B-ben (Red
Lion). Várunk! Asztalt lehet bérelni. Tel.
06-20-924-9125.. E-mail:
miklosi@vipkft.hu.

ÁLLÁSt KÍNÁL
Szentendrei étterembe pultost és kise-
gítőt keresünk, hétvégékre is. Tel. 06-
20-582-8847, (26) 311-175.

ÁLLÁSt KeReS
Negyvenes gyakorlott háziasszony ta-
karítást és idősellátást vállal. Tel. 06-
70-277-9955.

Fiatalember állandó éjszakai munkát
vállal. Tel. 06-20-544-4881.

eGéSZSéG
Gyógyászati segédeszköz. Tel. 06-20-
431-1712.

jóga a V-8-ban szerdánként 18 és
19.30 között. Erősítő és lazítógyakorla-
tok, koncentrációnövelés, relaxáció.

Tel. (26) 300-409, email: tyaag@satya-
nanda.hu. www.satyananda.hu

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombake-
zelés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-
6456.

állapotfelmérés alapján személyre
szabott program az egészsége hely-
reállítására. Mellékhatások nélkül
gyógyulhat. szentendreiegeszseg-
kozpont.webnode.hu. Tel. 06-30-
955-0235, 06-20-430-9999.

eZOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselem-
zés, energiafeltöltés, lelki segítség gya-

korlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu.
Tel. 06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS
25 nm-es galériás lakás kiadó szep-
tember 15-től. Tel. 06-20-665-3686.

A Kőzúzó utcában kétszobás lakás
saját mérőkkel kiadó. Tel. (26) 318-
776, 06-70-944-0859.

Kiadó vagy eladó 2 szobás, bútorozott,
kis ház vagy 3 szobás ház – egyben
vagy külön is - Szentendrén. Tel. 06-20-
554-0293.

Albérlet kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

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

Leányfalun gázfűtéses lakás kiadó
különálló kertes házban (házas)pár
részére. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó +
rezsi, kerti munkát vállalók előny-
ben. Tel. 06-30-485-5370. e-mail:
gardenrsz@gmail.com.

LAKÁS, INGAtLAN
Szentendrén keresek eladó garzont
vagy egyszobás lakást. Tel. 06-20-355-
8809.

60 nm-es, csúszózsalus lakás 20 nm-
es pincével eladó. Tel. (26) 300-948.

Szentendre déli részén külterületi
szántó – 20 ezer nm – eladó. ára
6000 Ft/nm-. Tel. (26) 310-221.

Szentendre történelmi belvárosában
kétgenerációs családi ház eladó vagy
kisebbre cserélhető. Tel. (26) 314-199.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkező-
nek eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-
30-605-7199.

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás tu-
lajdonostól eladó csúsztatott zsalus
társasházban, Szentendrén. Tel. 06-70-
604-4882.

A Füzesparkban 54 nm-es, teher-
mentes, azonnal költözhető örökla-
kás tulajdonostól eladó. Tel.
06-70-252-1547, 06-30-255-6273.

Szentendrei lakóparkban új építésű,
panorámás, 130 nm-es, 5 szobás (nap-
pali 44 nm) ikerházfél 475 nm-es kert-
tel tulajdonostól eladó. ár: 37,5 millió
Ft. Tel. 06-20-991-3375, 06-30-933-
3320.

OKtAtÁS
8. osztályosoknak és érettségizőknek
vizsgaelőkészítőt tartok matematiká-

ból, kis csoportban, elérhető áron. Tel.
06-30-357-0352.

ÉRETTSÉGI UTáNI INGYENES SZAK-
KÉPZÉS! 2 éves OKj-s idegenvezető
szakképzés Szentendrén: • tanulói
jogviszony, diákigazolvány • isko-
láztatási támogatás, egészségbizto-
sítás • szakirányú továbbtanulás
esetén 30 többletpont beszámítás
• intenzív nyelvoktatás, középfokú
nyelvvizsgára felkészítés. Tel. 06-
20-575-2875.

Matematikából és fizikából korrepetá-
lást, érettségi vizsgára tesztlapokkal
ellenőrzött felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

Matek korrepetálás, ahol 1 óra oktatás
valóban 60 perc. (Elsősorban középis-
kolásoknak.) Tel. 06-20-563-9717.

Műszaki egyetemista hallgató korrepe-
tál matematikából általános és közép-
iskolás diákokat. Tel. 06-20-264-9054.

Olasztanulás Szentendrén! Tel. 06-
20-250-5741.

Francianyelv-oktatás diplomás tanár-
nál. Tel. 06-70-560-2265.

Matematika-, fizikatanítást, érettségire
felkészítést vállalok általános-, közép-
és főiskola szinten. Házhoz megyek.
Tel. 06-30-347-8843.

Ingyenes angol nyelvtanfolya-
mok Szentendrén!* Az English
Center és a New York Nyelviskola a
TáMOP 2.1.2 projekt keretén belül
angol nyelvtanfolyamot szervez
Szentendrén. Szeptember 18-án in-
duló középszintű akkreditált angol
tanfolyamra bárki jelentkezhet, aki
elmúlt 18 éves, magyar állampol-
gár, nem vesz részt államilag vagy
EU-s forrásból finanszírozott képzé-
sen és állandó lakcíme VAGY tar-
tózkodási címe NEM a
Közép-Magyarország régióban van
(azaz nem Budapesten és nem
Pest megyében). A jelentkezésnek
nem feltétele a középfokú nyelv-
vizsga megléte. A max. 16 fős cso-
portba a www.tudasodajovod.hu
oldalon lehet jelentkezni a szabad
helyek függvényében. Képzéskód:
K0067-P0001-K0153. Helyszín:
P’Art mozi, 2000 Szentendre, Du-
nakorzó 18. I.em., Időpont: szep-
tember 18–október 30.
hétfő-szerda-péntek 8.30–12.15. A
tankönyvet tanfolyam idejére a
New York Nyelviskola ingyenesen
biztosítja. A képzési sikeres elvég-
zése 10%-nál kevesebb hiányzást
és sikeres tanfolyami záró tesztet
jelent. További információ, tájékoz-
tató: New York Nyelviskola, tel.
+36/42/420204 Mob. 70/418
7020 E-mail: info@newyork-nyelvis-
kola.hu és
englishcenter97@gmail.com.
*1.600 Ft vagy 4.000 Ft képzési ön-
rész fizetendő, a többi EU támogatás

RéGISéG
GYŰjTEMÉNYT (bélyeg, képeslap, pénz,
plakett. jelvény, katonai, keleti stb.) vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel. 06-
20-947-3928.

SZOLGÁLtAtÁS
Minőségi kertek-, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és fenntartása
megbízható szakembertől. Meglévő
kertek rendbetétele, átalakítása, il-
letve minden, ami kert. www.akerte-
szek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.

Negyvenes gyakorlott háziasszony ta-
karítást és idősellátást vállal. Tel. 06-
70-277-9955.

Elromlott? Ami elromlott az Ön ottho-
nában, én megjavítom. Víz, villany, csa-
torna, háztartási gép, zár, ajtó, ablak,
festés, mázolás, burkolás. Szentendre
és környéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-
944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 06-30-
949-6456.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Manikűr, thai talp- és lábmasz-
százs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.

Weblapkészítés gyorsan, olcsón, 
szépen! Art-Design, 06-30-509-1897.
Referenciák: www.szer-lapunk.hu,
www.szentendreiegeszsegkozpont.web
node.hu.

üDüLéS
Hévízen, a centrumban apartman 
2-3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel.
06-20-494-2550, hevizi-apartman.hu.

üZLet
Bérelhető a főút mentén 40 nm-es 
üzlethelyiség nagy reklámfelülettel,
parkolóval. Nagyon jó hely. Tel. 06-30-
299-0376.

eGyéB
Közhasznú egyesület támogatókat
keres a SZ.E.R. bevezetésére.
www.szer.lapunk.hu. Tel. 06-30-360-
2289.

ÁRVÁCSKA ÁLLAtVéDő SAROK •    06-20-571-6502    •   WWW.ARVACSKA.Hu
A képeken látható kutyák mindegyike HOSSZÚ ÉVEK óTA az árvácska menhely lakója, kedves, jóravaló, szeretetre vágyó kutyák. Többen közülük nem is
tudják, milyen a menhelyen kívüli élet, itt nőttek fel a zárt kennelekben. Minden vágyuk, hogy végre valaki kiválassza, megszeresse, magához vegye őket,
és végre nekik is legyen saját gazdijuk, egy szerető meleg otthonuk. 

GYŐZŐ egy nagy testű fiatal kan,
barátságos, alkalmazkodó, ember
centrikus, minden kutyával kijön.
Házőrzésre, de családi kutyának
is alkalmas.

CSONTI egy kb 3 éves ivartalaní-
tott szuka, emberrel és kutyával
is barátságos, unalmában szö-
késre hajlamos, de szerető gazdi
mellett hálás és hűséges. Szeret
sétálni, rohangálni, kirándulá-
sokra, sportolásra jó társa az
embernek.

CSAbA kb. 5 éves kan, maga
a szeretet, a barátság, a hűség
és hála. Gyerekkel különösen
barátságos, minden kutyával
békés, nem domináns. Kifeje-
zetten családi kutya, társ, az
ember barátja!Vigyél haza!

Vigyél haza!
Vigyél haza!



Szeptemberi akció
-70%, -50%, -30% és -10%-os 
kEdvEzményEk SzEmüvEgkErETEkrE
mIndEn napszemüveg FÉLÁRON! Iskolakezdési akció 
-30% kedvezmény törés- és ütésálló lencsékre. 
multifokális szemüveglencsékre -30% kedvezmény.

nyITvaTarTáSI Idő
H-P: 9:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
vasárnap: zárva

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. 
Tel.: (06) 26/311-841 

E-mail: matefotooptika@gmail.com
http://matefotooptika.hu

HIRDetéS2013. szeptember 9. 27

SZTRAKA Kft.                                                                    
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen, 
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás 

1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs 

teherautóval, kisteherautóval 
az ország egész területén!

• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

Kedves Olvasóink!
Lapunk legközelebbb szeptember 23-án jelenik meg! 

Hirdetésfelvétel hétfő-kedd: 9-17 óra 
között szerkesztőségünkben,

Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), 
vagy e-mailben: szevi@szentendre.hu

Keressen minket a Facebookon is!

Számítógépszerviz
06 20 94 55 432

Nysz.: 13-0323-04
„HASZNáLHATó NYELVTUDáS”

Tanfolyamok indulása: 
szeptember 16. és szeptember 30.

*gyors, hatékony kiscsoportos nyelvoktatás  
*általános és szakmai fordítás

*online nyelvoktatás

általános- és középiskolás csoportoknak 
tanévkezdési kedvezmény!

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükköspart felől)

Telefon: 06-26-312-943
E-mail: mozaikhun@hotmail.com

http://mozaikhun.tripod.com

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) 

indul 
Szentendrén október 3-tól

budapesten szeptember 14-től      
ÁRA: 40 000 Ft 

(részletfizetéssel)

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon 

és az uniós országokban is 
(az oklevél több nyelvű)

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-30/30-21-487    
(nyilv. szám: 00777-2012)
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A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál idején nyílt meg Paraszkay
György fotóiból kiállítás a P’Art Mozi előcsarnokában. A Teátrum idei  
képeiből összeállított kiállítást dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Szentendre
kulturális és turisztikai vezetője nyitotta meg. A kiállítás október 3-ig 
látogatható.

Kiscsillag koncert

Katonazenekarok fesztiválja a Lázár cár téren

Kulturális  nyárzáró hétvége


