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Mai Thi Hanh                    2. oldal

Szentendre megyei jogú város lehet

17

Kovács Judit                             27. oldal Dr. Pázmány Annamária          6. oldal Molnárné Reskovits Zsuzsa  14. oldal 

Rendhagyó és exkluzív módon ünnepli városunk a minden idők legna-
gyobb dunai árvize idején már bizonyított gát és Dunakorzó elkészültét.
Október 4-én és 5-én felbőgnek a motorok, csikorognak a kerekek, hiszen
a gát és a korzó lesz az egyik kiemelt helyszíne a Budapest Rallye autó-
versenynek. Szentendre Város Önkormányzata mindenkit szeretettel vár
az ünnepi eseményre! 

15. oldal

Az elmúlt tíz év legjobb Szentendrei Nyár fesztiválja volt az idei. A nézőtér
kihasználtsága 90 százalék fölötti volt, még úgy is, hogy több pótelőadást
be kellett iktatni. A siker országos volt, de külön öröm, hogy a helyiek is
visszatértek a nézőtérre. Az előadásokra majd tízezer néző váltott jegyet,
a hétvégi rendezvények idejére pedig megtelt a felújított belváros és a 
Dunakorzó. A siker titkáról dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont kérdeztük. 

9. oldal
A képen a Római vakáció egyik jelenete.

Szentendre méltó régi nagy híréhez

Mi előnye származik ebből az itt élőknek? Van-e bármiféle hátránya?
Miért fontos? Ki és mikor dönt róla? Számos fontos kérdés merült föl
azzal kapcsolatban, hogy Szentendre megyei jogú várossá válásra pályá-
zik. Ezekre is válaszol dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere. 

3-5. oldal

Szenzációs versennyel ünnepeljük a gátat



VÁROS XXVII. évfolyam, 17. szám2

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
hétfő Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248                                                              
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
péntek Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354       
október 23-án, szerdán a Pismány Gyógy-
szertár 8-13-ig NYITVA, utána ÜGYELETES, a
többi gyógyszertár ZÁRVA

Szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14-ig,
vasárnap 8-13-ig nyitva, utána ügyelet másnap
reggel 8-ig, ÜGYELETI díj: 380 Ft
szept. 28-29. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
okt. 5-6. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
okt. 12-13. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
okt. 19. szombat  Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
okt. 20. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
okt. 26-27. Napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS

VW találkozó a Pap-szigeten
Volkswagen Transporterek tulajdonosai találkoztak Szentendrén, a Pap-szigeten szeptem-
ber 13--14--15-én. A családi rendezvényen egyedi megjelenésű régi és új Transportereket
láthattak az érdeklődők számtalan program mellett. 

Szentendre ismét Magyarország „arca” volt
Újabb magas rangú állami vendéget köszönthettünk Szentendrén. Ezúttal a vietnami el-
nöki küldöttség, köztük maga az államfő felesége látogatott városunkba. Büszkén mutat-
hattuk meg a Belvárost és a megújuló Duna-partunkat. 
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OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

A polgármester programja
szeptember 23. hétfő
14.30 Vezetői megbeszélés a Raiffeisen Bank

képviselőivel

szeptember 24. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

szeptember 25. szerda
10.00 Egyeztetés a Swietelsky képviselőjével
14.00 Egyeztetés a Dalkia vezérigazgatójával
16.30 Kulturális Központ FB ülés

szeptember 26. csütörtök
10.00 Előadás a város és térsége együttműkö-

désének aktuális kérdései – európai és
hazai tapasztalatok tükrében című kon-
ferencián 

szeptember 27. péntek
10.00 Régi Művésztelep megnyitó

szeptember 30. hétfő
Önkormányzati nap Veszprémben

október 1. kedd
17.30 IKON kiállítás megnyitója a Polgármes-

teri Galérián

október 3. csütörtök
9.00 Állampolgársági eskütétel

október 5. szombat
18.40 Budapest Rallye ünnepélyes célceremó-
niája a Dunakorzón

október 7. hétfő
14.30 Vezetői megbeszélés

Megváltozott e-mailcímünk!
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk 

e-mailcíme megváltozott! 
Új címünk: 

szevi@szentendre.hu
Szeretettel várjuk észrevételeiket, 

témajavaslataikat.  
Apróhirdetéseiket szintén 

új címünkre várjuk. 

Sokszor elhangzott már, hogy alapja van
a megyei jogú várossá válásnak. Ez
csak a politikusok számára presztízs,
vagy az itt élő embereknek is fontos?
Jó a kérdés! Hogy mennyire fontos ez az itt
élők számára, azt jól mutatja, hogy nem
csak az önök szerkesztőségét kérdezik
ezekről, hanem engem is nap mint nap, bár-
merre megyek a városban. Foglalkoz-
tatja ez az embereket a
múzeumban és a boltban
egyaránt. Egyébként már ott,
az augusztus 20-i rendezvény
után többen odajöttek hoz-
zám és gratuláltak, pedig még
meg sem kaptuk a megyei jogú
városi rangot. De azt már érzik az em-
berek, hogy megérdemeljük. És az, hogy ezt
már nem csak tőlem, tőlünk, hanem a kor-
mány egy tagjától is nyílt színen hallhatták,
az megerősíti bennük az érzést, hogy igenis
Szentendre megérett arra, hogy megyei jogú
város legyen. Tehát én azt gondolom, hogy
minden lokápatriótának ez fontos ügy. Azok-
nak, akik itt születtek, de ugyanúgy azok
számára is, akik választott otthona lett
Szentendre. De azt gondolom, hogy a város
hagyományaiból ez magától értetődően kö-
vetkezik. Hiszen az tény, hogy az itt élők sok-
kal inkább lokálpatrióták, mint bárhol az
országban. Azért is érzik ennyire és ennyien
magukénak ezt az ügyet, mert sokaknak a
munkája, erőfeszítése, törődése benne van
a városunk sikerében, fejlődésében. Ráadá-
sul ez egy plusz érzelmi kötődést is hoz, leg-
alábbis ezt tapasztalom a beszélgetések

során. Mindenkivel arra jutunk, hogy Szent-
endre a magyar kultúra jelentős központja,
és bár a Festők Városának nevezzük ma-
gunkat, a művészetnek minden ága jelen
van Szentendrén, országos, sőt nemzetközi
szinten. De most már elértük azt a szintet,
hogy nem csak a kultúrára lehetünk büsz-
kék, hanem a városunk fejlődésére, fejlett-

ségére is. Mondok egy példát: a
napokban itt járt a vietnámi ál-

lamfő felesége. Órákat sétált a
városban, majd azt mondta,
számos helyen megfordult
már a nagyvilágban, de ilyen

szép és karbantartott törté-
nelmi várost ő még nem látott. El-

hihetik, hogy úgy éreztem magam,
mintha hájjal kenegetnének. De komolyra
fordítva a szót, az említett hölgy a múlt
héten még Obamával fogott kezet, sokat lá-
tott a világból, s ha ő dicsér minket, akkor
arra joggal lehetünk büszkék. Ez mindegyi-
künk számára, akik itt élünk, pozitív vissza-
igazolás. Hogy megkapjuk-e a címet, az más
kérdés: az egy összetett jogi, politikai és gaz-
dasági ügy. 

Az érzelmi töltete tehát megvan a do-
lognak, de óhatatlanul fölmerül a kér-
dés: ez csak egy cím, vagy valamivel
jobb is lesz az itt élőknek, ha megyei
jogú város lennénk?
Nagyon nagy változást természetesen nem ér-
zékelnek majd, hiszen az a fejlődés, azok a fej-
lesztések, ami alapján kérjük a címet, már
megtörténtek. 

„Szentendre megérett
arra, hogy megyei jogú

város legyen!”

Szerkesztőségünket az augusztusi lapszám után többen megkeresték annak kap-
csán, hogy az ünnepi szónok, Lengyel Gyöngyi államtitkár is arról beszélt, Szent-
endre megyei jogú várossá válhat. Sokan kérdezték, hogy miért lenne ez jó a
városnak, és pontosan mit is jelentene ez. Ezekre a kérdésekre a legilletékesebb-
től, városunk polgármesterétől, dr. Dietz Ferenctől kértünk válaszokat.

Szentendrén 
26 657-en élnek

Folytatás a 4. oldalon g



Ott vannak például az iskoláink. Mindegyik
nem csak az országos átlag felett van, de
még a budapesti iskolák nagy részét is meg-
előzzük. Ahhoz, hogy ezt így fenn tudjuk tar-
tani és fejleszteni is tudjuk, további források
kellenek. A megyei jogú városi cím ezekhez
segíthet hozzá, ezek azért érzékelhetőek
lesznek az itt élők számára is. De mondok
mást is. Több és nagyobb pályázati lehető-
ségeket biztosítana. Két nagyon fontos ter-
vünk van, amire még jelentős pályázati
forrást várunk. A gát elkészülte után, a Du-
nakorzónk teljes megújítása az egyik,
amelyben már közel járok a sikerhez. A
másik távolabbi cél: az úgynevezett Cast-
rum-projekt. 
Más téren pedig ez az előrelépés nagyobb
tőkevonzó képességet jelentene, ami több
munkahelyet eredményezne. De sokunk
számára az is előnyt jelentene, hogy megyei
jogú városként még inkább meg tudnánk
őrizni és meg tudnánk mutatni önállósá-
gunkat. Megyei jogú városként biztosak le-
hetnénk benne, hogy gyermekeink,
unokáink idején sem válhat Szentendre Bu-
dapest elővárosává, vagy alvóvárossá… 

…mert fenyeget ez a veszély?
Járjunk nyitott szemmel! A főváros és Szent-
endre közötti részen egyre jobban eltűnik a
zöld rész. Az ipar, a szolgáltatás egyre na-
gyobb területet foglal el, és sokat kell ten-
nünk azért, hogy a két település ne épüljön
egybe, ne tűnjön el a természet. Ha így te-
szünk, akkor megyei jogú városként meg
tudjuk őrizni önállóságunkat, egyéniségün-
ket, értékeinket. Megyei jogú városként a
Dunakanyar, sőt, Pest megye északi részé-
nek központjává, szervező erejévé lehetünk,
ami az életminőség további javulását ered-
ményezheti, ha továbbra is ügyesen kihasz-
náljuk a lehetőségeket.

Megkerülhetetlen kérdés: minden na-
gyon szép, minden nagyon jó, vagy
lenne azért hátránya is?
Azt gondolom, hogy igazából csak a város-
vezetés számára jelentene „gondot”, hiszen
egy megyei jogú városnak több feladatot
kell ellátnia, mint egy „sima” városnak. Igaz,
ez a városlakók szempontjából nem hát-
rány, hanem előny, hiszen plusz önkor-
mányzati szolgáltatásokkal gazdagod-
hatnak. 

Vannak-e konkrét kritériumok, és meg-
ütjük-e mindenben a mércét?
Na, ez a legnehezebb része az ügynek. A je-
lenlegi törvényi szabályozás nem határozza
meg pontosan a megyei jogú várossá válás
feltételeit. Ezért azt gondolom, hogy a vá-
rossá válás mintájára kell támasz-
kodnunk, akkor, amikor a jogi
lehetőségeket keressük. Az
tény, hogy nem csak a jele-
nünk, hanem a történelmi
múltunk is feljogosít minket
erre a címre. Szentendre ezer-
éves város, sőt, már az ókori római
időkben jelentős település volt. A középkor-
ban volt idő, amikor még Veszprém is „ide
tartozott”, hiszen a Veszprémi Püspökség
oklevél-kiállító helye volt Szentendre. 

És a jelenünk?
A jelenünk legalább ennyire figyelemre
méltó. Néhány példa: átvettük és működ-
tetjük a korábbi Pest Megyei Múzeumot,
amely továbbra is megyei hatókörű intéz-
mény. Csakúgy, mint a Pest Megyei Könyv-
tár, ami szintén Szentendréhez tartozik
január elseje óta. De például katonai szem-
pontból is kulcspozícióban vagyunk, hiszen
az ország egyetlen altiszti akadémiája ná-
lunk működik. A modern rendelőintézetünk
is térségi szerepet tölt be, ellátva nem csak
Szentendre lakosságát. Itt működik az ÉMI,
és jó úton haladunk abban is, hogy felsőok-
tatási intézmény is működjék hamarosan
nálunk. Pest megye összes örökbefogadási
ügyét Szentendrén intézik. A nyári idegen-
forgalmi szezonban az egész dunakanyari
térség rendőrségi központja a – szintén fel-
újított – rendőrkapitányságunk. A Földhiva-
tal is új épületbe költözött, és Járási Bíróság
működik városunkban. Szintén kiemel ben-
nünket a kisvárosok sorából, hogy – a HEMO
többszáz millió forintos teljes felújítása után
– hamarosan 24 órában működő okmány-
iroda nyílik Szentendrén. Ilyen csak egy volt
eddig, Budapesten. 

Az ipar területén nem vagyunk a legna-
gyobbak között!

Nem, de ez ma már nem is hátrány!
Sőt, jószerével előny. Egy kis vá-

rostörténeti kitekintő: a közép-
kori városok kialakulásának
kezdetén a földtulajdon volt a
legfontosabb. Aztán ipari for-

radalom utáni időkben már
egyértelműen az ipar köré szerve-

ződtek a gazdagodó, fejlődő városok. Ké-
sőbb, a nem is oly távoli múltban az ipar
helyett a szolgáltatások vették át a fejlődés
kulcspozícióját. Na, ebben már egyáltalán
nem állunk rosszul, sőt! De lassan ez is a
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Iparűzési adót
2484 cég, illetve

egyéni vállalkozó
fizet Szent-

endrén

Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja. A beruházás 1,1 milliárd forint támogatásból készült
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Olvasson QR-kóddal! 
Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink melletti 
QR-kódokat! Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre
kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a városi hírpor-
tálon.

Együttműködő partnerünk a:

múlté, hiszen a jövő egyértelműen a tudás-
bázisra épülő településeké. Ezért is foglalko-
zunk kiemelten ezzel a területtel. Ráadásul
nekünk ezen a téren szinte behozhatatlan
előnyünk van. Itt a szellemi tőkének olyan
koncentrációja van, amely – meggyőződé-
sem és tapasztalataim szerint – sehol más-
hol nincsen az országban. Azt láttam a világ
leginkább fejlődő részein, hogy a tudás ön-
magában már nem elég, kell hozzá az alkotó
kreativitás. És ebben a párosításban, mű-
vészváros lévén, verhetetlenek vagyunk! Itt
adott a kiemelkedő tudás és a művészete-
ken, az egyediségen alapuló kreativitás. Meg-
győződésem, hogy fényes jövő vár a
városunkra, ha ki tudjuk használni ezt a pá-
ratlan adottságunkat! Egyébként ugyanezt a
történelmi lehetőséget használtuk ki az ed-
digiek során, tehát kezdettől fogva ez hatá-
rozta meg a tudatos városfejlesztési
stratégiámat.

Milyen lépések születtek eddig az ügy
érdekében?
Mint már említettem, 2006 óta minden város-
fejlesztési döntés ennek kapcsán született. Tehát
a pályázatok, a felújítások, az építkezések, mind-
mind erre mutattak. Most már eljutottunk oda,
hogy megalapozottan van okunk kérni a címet.
Ennek jogi formába öntése zajlik már.

Lesz-e a kérdésről társadalmi vita?
Magától értetődő, hogy lesz! És nem csak
azért, mert azt tapasztalom, hogy ez tényleg
érdekli az embereket, hanem mert számí-
tok a Szentendrén élőknek nem csak a vé-
leményére, hanem a már említett
kreativitására is! Várjuk majd a további öt-
leteket, javaslatokat, amivel meg lehet
támogatni az előterjesztésünket!
Azt akarom, hogy mindenki
magáénak érezze az ügyet,
hogy mindenki átérezze a fon-
tosságát és előnyeit!

Hogyan tovább, milyen lépé-
seket tervezünk?
Mint már említettem, a jogi rész előkészí-
tése hamarosan lezárul, és akkor széles-
körű városi vitára bocsátom az anyagot. A
visszajelzések alapján, ami jó és használ-
ható, azt beleépítjük az anyagba. Ez egy
több száz oldalas, komoly és nagyon alapos,
pontos munkát igénylő anyag, de bízom
abban, hogy még az idén elkészül és fölter-
jeszthetjük a kormánynak, illetve a Parla-
mentnek.

Hogy érzi, van-e helyi támogatottsága
az ügynek?
Természetesen, de ezt önök is tapasztalhat-

ták a szerkesztőségben. Azt kell mondjam,
nem hogy támogatják az ügyet, hanem
sokan egyenesen elvárják ezt a lépést. 

És van-e politikai támogatottsága az
ügynek?
Az augusztus 20-i ünnepség szónoka, a fele-

lős magyar kormány egy tagja mondta
mindannyiunk előtt a nyílt színen,

hogy Szentendre joggal pályá-
zik a megyei jogú városi
címre. De kormánytagokkal,
parlamenti képviselőkkel be-

szélgetve is mindenhol támo-
gató hozzáállást tapasztaltam.

Ki dönt?
Az Országgyűlés.

Mikorra érhetünk célt?
Jós nem vagyok, mivel a döntés nem a mi
kezünkben van, ezért konkrét időpontot
mondani nem tudok. Azt tudom, hogy mi
tiszta lelkiismerettel várhatjuk a mielőbbi
döntést, hiszen a munkát tisztességgel el-
végeztük. Én egyébiránt abban bízom, hogy
akár már ebben a parlamenti ciklusban
döntés születhet az ügyünkben.

Kempf Károly Ignác

Szentendrén 
299 civilszervezet
és 93 sportegyesü-

let működik

A Szentendrei Óvodák Felújítása és Korszerűsítése. 
Összköltség: közel 276 millió Ft

Az országban elsőként megvalósított mobilgátról Orbán Viktor is 
elismerően nyilatkozott. A beruházás 1 299 475 536 Ft 
támogatásból valósult meg.
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100 ezer ember szakorvosi ellátását oldja
meg sikeresen az új rendelőintézetünk
Egy településen az ott lakók életminőségében meghatározó tényező az egészségügyi ellátás. Az elmúlt időszakban Szent-
endrén ez is kiemelt figyelmet kapott, és ugrásszerű fejlődésen ment keresztül. A megújulás tapasztalatairól és a további fej-
lődés lehetőségeiről beszélgettünk dr. Pázmány Annamáriával, a Szentendrei Rendelőintézet (SZEI) intézményvezetőjével. 

Egy éve adtuk át az ország egyik legmo-
dernebb rendelőintézetét. Hányan vet-
ték igénybe azóta a SZEI-t?
Betegeink száma az átépítést megelőzően
is igen magas volt, kb. 250 000 orvos-beteg
találkozás történt évente, azonban a meg-
újult szakrendelőben jelentősen, kb. 20%-al
megnőtt a forgalom. Ennek oka részben az
új szakrendelések bevezetése, részben a
magas szintű orvosi eszközpark. Az egyna-
pos sebészet és a nappali kórház szintén to-
vábbi forgalomnövekedést generál, hiszen a
műtét előtti kivizsgálás megnöveli azt am-
buláns betegek számát. A megújult épület-
ben a fogászat, szájsebészet, a digitális
intraoralis és panorámaröntgen egymás
melletti elhelyezése szintén olyan ellátási
szintet növelő tényező, mely a forgalmat is
fokozza. 

Milyen további fejlesztések történtek az
elmúlt egy évben?
2011. augusztus végén költöztünk vissza az
elkészült új épületbe, 2012. március végén
került átadásra a teljes eszközpark. így lehe-
tővé vált a gyomor- és vastagbél-tükrözés,
melyet altatásban is végzünk, amennyiben a
beteg ezt kéri. Rendelkezünk az epilepszia és
más idegrendszeri betegségek kivizsgálására
alkalmas EEG-készülékkel, melynek ered-

ményét telemedicina segítségével a Magyar
Tudományos Akadémia Psychológiai Tanszé-
kén leletezik. Az idegsérülések kivizsgálására
alkalmas EMG-készülékkel történő vizsgála-
tot pedig az Országos Idegsebészeti Tudo-
mányos Intézet egyik munkatársa végzi. A
digitális röntgen és a digitális tüdőszűrő ké-
szülék sokkal pontosabb és gyorsabb leletki-
értékelést tesz lehetővé, ráadásul a
sugárterhelés is jelentősen csökken. A képe-
ket pedig azonnal továbbítani lehet az egyes
szakrendelésekre. A pályázatból beszerzett
eszközök mellett további vizsgálóeszközöket
is beszereztünk, melyekkel tovább bővült a
szakellátások száma, ilyen a csontritkulás-
méréshez szükséges denzitometer, melyet
vállalkozó biztosít.
Az intézmény, de mondhatom, hogy Szent-
endre és a vonzáskörzet lakói számára a
legnagyobb változást az egynapos sebészet
és a nappali kórház jelenti. Általános sebé-
szeti, traumatológiai, érsebészeti, nőgyó-
gyászati műtétek (terhesség-megszakítást
nem végzünk!), urológiai, ortopédiai, sze-
mészeti, gégészeti műtétek történnek. Si-
került beszereznünk olyan készülékeket,
melyekkel lehetővé vált a szürkehályog-mű-
tétek elvégzése, valamint rendelkezünk a
térdműtétekhez szükséges artroszkóppal és
az ortopédiai műtétekhez szükséges egyéb

új eszközökkel is, melyeket már saját for-
rásból vásároltunk.

Mennyire sikerült térségi szerepet 
betöltenie a SZEI-nek? Csak szentend-
reiek használják, vagy jönnek a kör-
nyező településekről is?
Területi ellátási kötelezettségünk Szent-
endre és a környező 12 település ellátását
teszi kötelezővé. Ez 82 ezer állandó lakost
jelent, azonban az ideiglenes lakókkal, il-
letve az életvitelszerűen itt élő, de be nem
jelentett lakosokkal és a turistákkal együtt
eléri a 100 ezer főt. Ennél jóval kevesebb la-
kosra építettek korábban kórházakat, me-
lyek nagy része persze azóta tönkrement és
megszűnt. Mivel azonban van olyan rende-
lésünk, amely szinte alig található még Bu-
dapesten is, messzebbről is megkeresnek
bennünket. Ilyen pl. az andrológia, valamint
a gyermekpszichiátria. Újdonság, hogy az
eddigi pomázi kihelyezett reumarendelés
mellett most Budakalászon is létesítetünk
reuma- és pszichiátriai ambulanciákat, hogy
a nehezebben mozgó betegeknek ne kelljen
Szentendréig sem utaznia.

Milyen a SZEI szakembergárdája?
Egy szép, új, jól felszerelt intézménybe köny-
nyebb jó szakembereket kapni, de az is fon-
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Csökkenő parlagfű-fertőzöttség
Bár még tart a parlagfű-szezon, az eddigi adatok azt mutatják, sok-
kal kevesebb fertőzött terület van az országban, mint korábban.
Sikerült elérni, hogy egyre több földtulajdonos, illetve földhasználó
irtsa, kaszálja a földjén felbukkanó gyomnövényt. Az eredményes
felderítésben nagy segítséget jelent a július 1-jével indult Parlagfű
Bejelentő Rendszer. 
2011-ben a hatóságok új módszert, a helikopteres felderítést is
bevezették a parlagfű fertőzöttség csökkentése érdekében –
mondta Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott. Az ered-
mény: 2011-ben Pest megyében 127 ezer hektáron 1300 hektár
fertőzött területet találtak, addig 2012-ben a felderített 450 ezer
hektárból csupán 689 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. 

tos szempont, hogy igen sok egészségügyi
dolgozó örült, hogy végre nem kell Buda-
pestre utaznia. A szakdolgozók esetében a
foglalkoztatásnál előnyben részesítjük a
szentendreieket és a térségben lakókat. A
szakorvosok esetében pedig igyekeztünk
olyanokat alkalmazni, akik széleskörű szak-
mai jártassággal rendelkeznek. Ilyen az
egyik új diabetológus szakorvosunk, aki né-
hány hónap múlva megszerzi a hiányszak-
mának számító endokrinológiai szakvizsgát
is. Hasonlóan örültünk, amikor olyan bőr-
gyógyászt kaptunk, heti egy alkalomra, aki-
nek a bőrgyógyászat mellett onkológusi
szakvizsgája és gyakorlata is van. Allergoló-
gusunk Szentendrén kívül Angliában is dol-

gozik. Egynapos sebészetünk orvosai is
szakmájukban elismert szakemberek.
Elvem volt, hogy itt elsősorban nagy műtéti
számmal és tapasztalattal rendelkező kór-
házi orvosok operáljanak, hiszen itt jobban
kell tudni operálni, mint ott, ahol egy aktív
osztály áll a háttérben, és bármikor segítsé-
get lehet hívni. Altatóorvosunk, aki az USA-
ban, a Yale-n végzett, szakmájában az egyik
legjobb, de mint ember is kiváló. 

Bevált-e az egynapos sebészet?
Nemrégen ünnepeltük az egynapos sebé-
szet egyéves működését, ez idő alatt több
mint ezer műtét történt. Hónapról hónapra
nő a műtéti szám, még nincs ugyan váró-
lista, de szerintem hamarosan annyi műtét
lesz, hogy erre is sor kerül. Mind a szakdol-
gozói, mind a szakorvosi gárda kiváló,
Vincze Lászlótól kapott bőrkötéses papír-
merített vendégkönyvünk olvasása is iga-
zolja ezt. 

A finanszírozás, működés stabil?
Stabil az anyagi helyzetünk, de ez nagyon
komoly megszorítások árán van így. Nincs
cafetéria, alacsonyak a bérek. Szükség
volna az OEP-finanszírozás emelésére, mert
az új szakrendelések valóban definitív ellá-
tást biztosítanak, és kórházi ellátást válta-
nak ki. Ebben az ügyben már megkerestem
az Államtitkárságot, októberben pedig a
képviselő-testület is foglalkozni fog ezzel.

Melyek a további tervek?
Olyan szolgáltatásokat tervezünk magánel-
látásként bevezetni, amelyek nem érhetők
el OEP-támogatással, pl. közel 100%-os
eredményt adó, még csak néhány helyen el-
érhető tumormarkerek, valamint havonta
egyszer szombati napon – amennyiben
igény lesz rá – magán szakellátásokra, szű-
résekre lesz lehetőség. 
Sajnos egyes szakrendelésekre hosszú az
előjegyzési idő, ez a betegek számára ko-
moly probléma, gyakran szóvá is teszik.
Ennek oka, hogy kevés az orvosi óraszám a
megnövekedett igényekhez képest. Például
az UH-vizsgálatnál negyedóránkénti elő-
jegyzés mellett is több hét a várakozás.
Ennél gyakoribb előjegyzés nem adható,
mert a vizsgálat ideje ezt nem teszi lehe-
tővé. Ez nem csak a mi intézményünk prob-
lémája, országos gond. A laboratóriumban
naponta kb. 150 beteget vizsgálnak meg,
eközben ennek csak egy részét téríti az OEP.
A megnövekedett igények miatt a szüksé-
ges intézkedések megtétele folyamatban
van.
Szeretném a dolgozók nevében is megkö-
szönni, hogy a város megtartotta a szakren-
delőjét, és azt is, hogy megépülhetett ez a
jól felszerelt, modern intézmény.

Kempf Károly Ignác

A szakorvosi rendelőintézet honlapja:
www.szei.hu

Újult erővel az érszűkület ellen!
EKG bekapcsolva, a talpak a hangkibocsátó készüléknek feszül-

nek – kezdődhet a sonoterápia. Ősi alapokon nyugvó modern
módszer az  érrendszer egészségéért.

Az Árpád fejedelem úti Sonoterápia Centrumban Gönczi Miklósné
Teri nénivel beszélgetünk. 

Mesél: Eleinte csak enyhe fájdalmat éreztem, majd erősebben begyullad-
tak a lábujjaim, végül már alig bírtam járni. Mivel a sógorom, aki cukorbeteg-
sége szövődményeként lett érszűkületes, csodadolgokat mesélt a hangterápiás
kezelések hatásáról, én is beneveztem egy kezeléssorozatra. Már a huszadik
kezelés után elmúlt  a pirosság, a járás is könnyebbé vált, megúsztam a gyógy-
szerszedést. Nyolc évig maradt fenn ez az állapot, de aztán újra romlani kezdett.
Meghallottam, hogy a Szépvölgyi úti HÉV-megállónál  is működik egy  sono-
centrum, s már jöttem is. Mivel a gyógyuláshoz 60 kezelés ajánlott, most vé-
gigjárom a kúrát.

A rendelő  asszisztensétől még azt is megtudjuk,
hogy nemcsak a végtagi érszűkületeseken segít a te-
rápia, sokaknak elmúlt a szédülése, fülzúgása, javít
az agyér-elmeszesedésen, sokan a szívinfarktus vagy
agytrombózis utáni rehabilitációhoz veszik  igénybe.
Ebben az évben megerősítettük kezelésünket.  Egy
Győrben működő orvoscsoport három évig tartó  vizsgálódása eredményeként
mi is hatszorosára emeltük az alacsony frekvenciájú hanghullámok intenzitását.
Így gyorsabb és eredményesebb a kezelés.

A világon egyedülálló módszer  a több mint kétezer éves tibeti hangtálak
gyógyító mechanizmusát ötvözi a modern elektrotechnikával. Nagy Lajos ter-
mészetgyógyász-feltaláló a nyolcvanas években Hollandiában fejlesztette ki az
eljárást, amelyet 1994 óta Magyarországon is hatalmas sikerekkel alkalmaz-
nak. A hanghullámok az egész testet átjárják, így az egész érrendszerből kiü-
rülnek a lerakódott káros anyagok, visszaáll az érfalak rugalmassága,  javul a
szervek vérellátása .

Bejelentkezés és bővebb információ a 06-1/220-4641, és a 20/349-4277
telefonon.

Jó egészséget!

Őszi Bükkös-pataktakarítás!
Szeretettel várunk mindenkit október 19-én, szombaton a Bükkös-
patak és környékének takarítására! Találkozó: 9 órakor a Mókus hídnál
Program: szemétszedés a belvárostól a Kéki-bányáig, medertisztítás,
játszótér-javítás, falfirka-tisztítás nem csak a patakparton! Eszközök-
ről, kesztyűkről, konténerekről gondoskodunk.
A takarítás után kb. 11 órától várunk minden résztvevőt az izbégi park-
tábornál programjainkra: lovaglás, kézműves foglalkozás, játék, kör-
nyezetvédelmi vetélkedő, eszem-iszom. 
Támogatóink: Szentendre Város Önkormányzata, VSZ Zrt., Szamos
László, Fodor család, Gyürk András. Partnereink: Izbégi Általános Is-
kola, Móricz Zsigmond Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium. Fővédnök: dr. Dietz Ferenc polgármester.
Szervezők: Bükkös Partiak Baráti Köre: Zakar Ágnes elnök, képviselő
(06-20-967-6820) és Szentendre Város Önkormányzata: dr. Török Ba-
lázs alpolgármester, Izbég képviselője
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Régi ismerősök, barátok ültek egy asztalhoz, beszélgettek, igazi találkozási hellyé vált a Borkorzó.

Bor, mámor, művészet, találkozások 
SIKERES BORFESZTIVÁL A DUNAKORZÓN

Augusztus utolsó hétvégéjén hagyományteremtő szándékkal
rendeztük meg a Művészet és Mámor Bor és Gasztronómiai
fesztivált, amelynek helyszíne a Dunakorzó volt, ahol a szent-
endreiek lakosok és a városunkba látogató turisták vették
birtokba az ideiglenesen megnyitott sétányt. 

Az mindenki számára köztudott, hogy Szentendre a művészek vá-
rosa, azt azonban már kevesebben tudják, hogy a borkészítésnek is
évszázados hagyománya volt Szentendrén az 1882-es filoxéra jár-
vány kezdetéig. A külföldön és belföldön is híres kiváló minőségű
borok nemcsak egykor, hanem augusztus utolsó hétvégéjén is meg-

találhatóak voltak a városunkban, hiszen a Dunakorzó területén az
ország több mint húsz neves pincészete és a város népszerű étter-
mei várták kínálatukkal a borbarátokat és a kulináris élvezetek 
híveit. Ezen felül számos egyéb zenei-, kulturális- és gyermekprog-
ramból is választhattak a belvárosba látogatók. Elsődleges célunk
az volt, hogy ezen a hétvégén a város lakói számára egy olyan prog-
ramokkal teli fesztivált szervezzünk, ahol mindenki megtalálja azt
a helyet, ahol jól érzi magát, ahol barátokkal, ismerősökkel talál-
kozhat, ahol egy pohár finom bor mellett üldögélhet a megújult
Duna-parton. Örömmel tapasztaltuk, hogy augusztus utolsó hétvé-
géjén a Dunakorzón többszáz ember látogatta meg a város első bor-
fesztiválját. 

Az első rendezvény volt az idei borfesztivál, amikor kitárult a Dunára a város Mámoros nyáréjszaka. Együtt mulatott idős és fiatal.
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Egyre többet hallani, hogy a kulturális
területen Szentendre már megyei jogú
városnak számít. Az idei Szentendrei
Nyár megfelelt ennek?
Az idei nyár programjainak összeállításakor
a sokszínűség és a minőség elvárásait igye-
keztünk érvényesíteni. Ha valaki kézbe veszi
a programfüzetünket, láthatja, hogy meny-
nyire sikerült ezeknek megfelelnünk. Ahogy
egyik műkritikus mondta az egyik teátrumi
előadás után: más, komoly kulturális érté-
kekkel bíró városok is méltán megirigyel-
hetnék az idei Szentendrei Nyár
programkínálatát.

Egy helyi művész pedig úgy fogalma-
zott, hogy az idei volt az elmúlt tíz év
magasan legsikeresebb nyári feszti-
válja. Mi hozta a kiemelkedő sikert?
A siker titka leginkább Szentendre Buda-
pesttől mérhető távolsága: elég messzire
vagyunk ahhoz, hogy a főváros kulturális te-
rületen tapasztalható meddő vitái ne jussa-
nak ki hozzánk, de elég közel vagyunk
ahhoz, hogy művészileg értékes produkció-
kat fővárosi partnerekkel közösen valósít-
hassunk meg. A Szentendrei Teátrum nagy
korszakában erre építkezett: saját bemuta-
tókat hozott létre fővárosi közreműködők-
kel. Bár az egykori helyszín, a Fő tér helyett
– egyelőre – a Városháza udvarával kell be-
érnünk, a cél az értékes hagyományok fel-
támasztása mellett egy majdani visszatérés
is az eredeti helyszínre.

A siker számszerű eredményekben is
megmutatkozott?
Előadásaink szinte kivétel nélkül teltháza-
sak voltak, a nagy érdeklődésre tekintettel
több produkció esetében is pótelőadásokat
kellett beiktatni. A nézőtér tavalyi kihasz-

náltsága 70% körül alakult, idén jócskán
meghaladta a 90%-ot is.

Ez a siker belül maradt a városkapun,
vagy országos, esetleg nemzetközi si-
kerről is beszélhetünk?
Az érdeklődés mindenképpen országos ered-
ményt jelez, elég csak a jegyeladási statiszti-
kákat tanulmányozni. Ami igazán elismerés,
hogy a külső szemlélők szerint is a Szent-
endrei Teátrum visszatért „ősi” gyökereihez.

Melyek a tanulságok, hogyan épül föl a
nyári program jövőre?
A városvezetéssel közösen erősíteni szeret-
nénk a hagyományokhoz visszatérést: 
Szentendrére „rendezett” bemutatókkal, el-
ismert közreműködőkkel. Kevesebb pro-
dukció, de több előadás lesz, így az egyes
darabokat hagyjuk majd „kifutni”. Szent-
endre színházi téren mindig is minőséget
képviselt vidám, de művészi szempontból
értékes előadásokkal.

Idén még milyen csemegéket kínál kul-
turális területen Szentendre?
Az év vége felé közeledve a Szentendrén is
hagyományos az adventi készülődés és
vásár, amely számos kulturális programmal
várja a hozzánk látogatókat. Remélem,
hogy sikerül majd megmutatnunk, hogy
mitől különleges az advent Szentendrén.

Január elseje óta a szentendrei Fe-
renczy Múzeum irányítása alá tartozik
számos megyei múzeumi intézmény.
Ezek működtetése mivel gyarapította
idén a magyar kulturális életet?
Központi múzeumunk, a Ferenczy Múzeum
főépülete idén készült el. Abban bízom, hogy
ez a tény minden kollégát arra inspirál, hogy

a múzeum valamennyi működési területén
az új épülethez méltó szakmai kihívásokat
keressen, hiszen a „tartalommal való feltöl-
tés” elsősorban tőlük függ. Mindemellett az
idei év legnagyobb kihívása azonban az volt,
hogy három, Szentendrén kívüli tagintéz-
ménnyel „bővültünk”. Az érintett települési
önkormányzatok és Szentendre megállapo-
dásainak köszönhetően ugyanis a zebegényi
Szőnyi István Emlékmúzeum, a verőcei
Gorka Kerámiakiállítás, valamint a tápió-
szelei Blaskovich Múzeum tagintézmény-
ként csatlakozott a Ferenczy Múzeumhoz.
Mindhárom kismúzeum olyan anyagot gon-
doz, amely sok szállal kapcsolódik a szent-
endrei anyaghoz, ezért szakmailag nagyon
izgalmas szimbiózis jött létre. Ugyanakkor
azt sem szabad elhallgatni, hogy ennek az
ötlete nem a muzeológus szakmától szár-
mazott, hanem Szőnyi Zsuzsa vetette fel egy
beszélgetés alkalmával… 

Eredménye is van ennek?
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már a
szimbiózis első évében – a kormány és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga-
tásával – sikerült felújítani a zebegényi mú-
zeumot, amelynek ünnepélyes megnyitójára
rövidesen sor kerül. Már elkezdtük az elő-
készületeit a jövőre a MűvészetMalomba
tervezett nagy Czóbel Béla-emlékkiállítás-
nak: a jeles szentendrei festő emlékét kül-
földről kölcsönzött műtárgyakkal
szeretnénk megidézni úgy, hogy közben a
templomdombi kis múzeuma is látogatható
lesz. Ez azonban olyan léptékű vállalkozás,
amely messze meghaladja a Ferenczy Mú-
zeum és Szentendre erejét, tehát külső tá-
mogatás nélkül nem lehet megvalósítani.                         

Kempf Károly Ignác

Szentendre „méltó régi nagy híréhez…”
Számos pozitív írás jelent meg az idei Szentendrei Nyárral kapcsolatban a sajtóban. De ami legalább ilyen fontos, a helyiek
is visszatértek a rendezvényekre, a nézőtérre. Az adatok is sikert mutatnak-e – kérdeztük dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont,
Szentendre város kulturális és turisztikai vezetőjét, a Ferenczy Múzeum igazgatóját.

Közel tízezer néző 
látta idén a Teátrum 
előadásait 
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UTÁNAJÁRTUNK

Miért jó Szentendrén nyugdíjasnak
lenni?
Elhangzott többször, hogy a Szentendrei Önkormányzattal
együttműködésben a Zsigmond Király Főiskola a városunk-
ban élő összes nyugdíjast megkérdezve készíti el a szociális
térképet. Jászberényi Józsefet, a ZSKF Intézetvezetőjét, a
program egyik szülőatyját kérdeztük a részletekről.

Mire lesz ez jó az önkormányzat számára és miért lesz ez jó a
nyugdíjasoknak?
A Szociális Térkép révén utcáról utcára látjuk majd a legfontosabb
gondokat, és a beszélgetések során biztosan megfogal-
mazódnak olyan javaslatok is, amelyeket az önkormányzat hasz-
nálni tud munkája során. A legfontosabb eredményeket pedig pub-
likáljuk is, így mindenki láthatja, hogy gondolkodunk városunkról
és magunkról – szenior polgáraink szemével.

Miről szól ez a felmérés?
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az 50 év feletti szentendreiek (sze-
rintem nem mindenki tudja, hogy ők majdnem 9000-en vannak!),

hogyan látják szűkebb pátriájukat és a várost: jóra és rosszra egya-
ránt rákérdezünk. Téma lehet a csatornázás hiányától a közbizton-
ságig, a kulturális programoktól a tömegközlekedésig minden. Azt
azonban szeretném leszögezni, hogy mi nem politikai szervezet,
hanem egy magánfőiskola vagyunk, így egy dologra ne számítsa-
nak: sem helyi, sem országos politikai kérdésekről nem kérdezünk
senkit – ezt meghagyjuk a közvéleménykutatóknak. 

Hogyan fog zajlani?
Kétféleképpen. Véletlenszerűen állítunk meg szentendrei 50 év fe-
lettieket, s nagyon megköszönjük, ha válaszolnak a kérdéseinkre.
Ezen kívül ügyeleti időben (hétfő-szerda-péntek 15 óra és 17 óra kö-
zött) be lehet jönni hozzánk, október elejétől, s ki lehet tölteni a kér-
dőíveket.

Kötelező vagy önkéntes a válaszadás?
Egyáltalán nem kötelező, azonban az az érzésem, hogy ahogy egyre
többen kitöltik majd a kérdőíveket, s kezdjük publikálni az adatokat,
egyre többen fognak csatlakozni, mert látják, hogy ez egy jó lehe-
tőség. 

Miért Szentendrén fogtak bele ebbe az országosan egyedü-
lálló programba? Van-e külföldi példa?
A Szenior Szociális Térkép része annak a komplex programnak, amely
a maga teljességében hazánkban itt valósul meg először. A nyugdíjas
program része az Aranykor Központ és a sok tanfolyam is, amelyekre
október első hetének végéig még lehet jelentkezni! Két okból kezd-
tük itt: egyrészt a ZSKF a Szentendréhez legközelebbi felsőoktatási in-
tézmény (lévén, hogy Békásmegyer északi részén van), másrészt pedig
azért, mert jómagam szentendrei vagyok, így nem is kérdés, hogy el-
sősorban itthon szeretném a legjobbat mindenkinek. Ez a komplex
program egyébként a világon sem gyakori – Skandináviában és Né-
metországban találkozhatunk ilyen projektekkel, ahol egyszerre ta-
nítják az időseket, egyszerre meghallgatják a szavukat városuk
kapcsán, s közvetítik javaslataikat az önkormányzatoknak. További
célunk az idős önkéntes segítő hálózat kialakítása a városunkban,
amelyre szerintem szintén nagy szükség van. K. v. K.

VÁROSI KI MIT TuD
Szentendre Város Önkormányzata a 2013-2014. tanévben ismét 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 márciusá-
ban megrendezésre kerülő döntőben neves, Szentendrén élő művészekből álló zsűri fogja értékelni.
Jelentkezni az október elején közzétett felhívásban részletezettek szerint lehet majd.

PÁlyÁZAtOk
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére:

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

Fény utca 
Hrsz: 3458/7
(beépítetlen terület) Lk-08 (lakóövezet) 593 m2 14.200.000 Ft 100.000 Ft

Fény utca
Hrsz: 3458/8
(beépítetlen terület) Lk-08(lakóövezet) 552 m2 13.200.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2013. október 15.  9 óra 00 percig (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

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 
az önkormányzati tulajdonú Szentendre,
2314 hrsz-ú, természetben Városház tér 1.
szám alatt található 30,44 m2 alapterületű
üzlethelyiség és 27,71 m2 alapterületű 
galéria bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati ki-
írás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálko-
dási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
oldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
szeptember 26. 9:00 óráig (Városház tér 3. 
I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360
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Szenior képzések városunkban a szentendreieknek!
TISZTELT SZENTENDREI SZENIOROK, TISZTELT SZENTENDREI 50 ÉV FELETTIEK!

A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola együttműködésében ősszel ismét elindulnak szenior tanfo-
lyamaink. Ezeknek több helyszíne is lesz: az Önkormányzat kis házasságkötő terme mellett a P’Art Mozi épületében (Du-
nakorzó 18.), két helyiségben is lesz oktatás, illetve a számítástechnikai oktatás középiskolai helyszínen lesz (a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tetőtéri informatikai termében). A tanfolyamok díja egységesen 10.000 forint (ez
az ár már az ÁFÁ-t is tartalmazza). Tandíjat befizetni minden hétfőn-szerdán-pénteken, 15 órától 17 óráig az Aranykorköz-
pontban lehet (Szentendre, Dunakorzó 18. földszint). 

A következő tanfolyamokat hirdetjük 
2013 őszére: 

(1) Étkezéstörténet 
(Kezdés: 2013. 10.07., 11:00-12:30, összesen tíz
alkalom, Korközpont I. terem) (Előadó: dr. Jász-
berényi József, a ZSKF Kommunikáció és Műve-
lődéstudományi Intézetének vezetője)
A kurzus elkülöníti egymástól a szakrális és a pro-
fán konyhaművészetet, részletesebben tárgyalva
az antik görög, a római, a muzulmán és a gall-
germán konyhaművészet jellemzőit. 

(2) Európai művelődéstörténet-
Geopolitika
(10.07., 13:00-14:30, összesen tíz alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: dr. Jászberényi József,
a ZSKF Kommunikáció és Művelődéstudományi
Intézetének vezetője)
A kurzus során tisztázzuk a jelenlegi világpoliti-
kai, geopolitikai erőtér legfontosabb jellemzőit,
kitérve az utóbbi évtizedben felgyorsult kínai és
az orosz előretörés jellemzőire, s arra, hogy mit
jelent ma nyugatinak lenni. 

(3) Kezdő internet 
(10.07., 15:30-17:00, összesen 10 alkalom, II. Rá-
kóczi Ferenc iskola) (Előadó: Lévai István, a ZSKF
Informatikai Tanszékének oktatója)
A kezdő számítástechnikai tanfolyamon a hall-
gatók megismerkednek a számítógépek alap-
szintű felépítésével, önálló működtetésükhöz
szükséges készségekkel, alapszintű telepítési tu-
dással és szövegszerkesztési ismeretekkel. Meg-
ismerik és elsajátítják az internetes világ
alapfogalmait, továbbá gyakorlatot szereznek az
internetes böngészésben, levelezésben (e-mail),
és on-line beszélgetési formákban (chat – skype). 

(4) Keleti orvoslás 
(10.07., 16:00-17:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ, II. terem) (Előadó: dr. Szalkai Iván orvos)
A kurzus áttekinti az indiai gyógyászatok (ayur-
veda, yoga), a Hagyományos Kínai Gyógyászat
egészség és betegség elméleteit, világképét, s
bemutatja az egyes terápiás kezeléseket. Taná-
csokat ad az egészség megőrzésére, az egyes be-
tegségek kezelésére.

(5) Haladó internet
(10.07., 17:30-19:00, összesen 10 alkalom, II. Rá-
kóczi Ferenc iskola) (Előadó: Lévai István, a ZSKF
Informatika Tanszékének oktatója)
A haladó számítástechnikai tanfolyamon a hallga-
tók a kezdő tanfolyamon szerzett ismereteket el-
mélyítik, és annak tudásanyagát kiterjesztik.
Megismerkednek a biztonságos böngészés és in-
ternetezés alapvető gyakorlati megvalósításaival,
vírusok és egyéb kártevők elleni hatékony védeke-
zéssel (vírusirtók, tűzfalak). Továbbá bemutatásra
kerülnek, hogy hogyan bankoljunk és vásároljunk
(webáruházak, vatera stb.)  az interneten. 

(6) Művészettörténet - Európai 
művelődéstörténet - Geopolitika II. 
(10.07., 17:00-18:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ, I. terem) (Előadó: Dr. Jászberényi József)
A kurzus folytatja az előző félévi anyagot, de új
hallgatók gond nélkül bekapcsolódhatnak. A fel-
világosodás korától kezdődően végigtekintjük a
kultúrtörténeti folyamatokat, amelyek leválasz-
tották a nyugati civilizációt a tradicionális társa-
dalmakról. 

(7) Kezdő angol
(10.08., 11:00-12:30, összesen 10 alkalom, Kis-
házasságkötő) (Előadó: Szilassy Eszter nyelvész, a
ZSKF tanára)
A kurzus az angol nyelv alapjaival indul, ezért na-
gyon fontos, hogy annak sem kell félnie, aki so-
hasem tanulta ezt a nyelvet. 

(8) Haladó angol 
(10.08, három csoport: 1. 13:00-14:30, 2. 15:00-
16:30, 3. 17:00-18:30 – a 1. csoport az Önkor-
mányzat épületében lesz, a másik kettő a
Korközpont II-es termében) (Előadó: Szilassy Esz-
ter nyelvész, a ZSKF tanára)
Az előző félévi csoportmunka folytatása, to-
vábbra is három csoportban. 

(9) Időstorna 
(10.08, 15:00-16:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: Kardon Edit aerobic-ok-
tató, a ZSKF egyetemi hallgatója)
A kurzus során bemutatásra kerül e korosztály
számára kifejlesztett speciális kondíciójavító
torna, mely segíti a fittség és a mozgékonyság
megőrzését, a csontritkulás megelőzését. Az
órákra tréningruhát mindenki hozzon magával!

(10) Informatikai biztonság 
(10.08., 17:00-18:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: dr. Nagy Gábor, a ZSKF
Informatikai Tanszékének tanára)
Az Internet veszélyei. Kik és mik támadnak, mit
és hogyan? Mi hajtja a támadókat? Egyszerű in-
tézkedések, amelyek nagyságrendekkel csök-
kentik a veszélyeket, kockázatokat. Védelmi
eszközök: tűzfalak, vírusgátak, biztonsági men-
tés, titkosítás, digitális aláírás, rendszerfelügye-
let. A megelőzés és a helyreállítás eszközei.

(11) Egyetemes vallástörténet 
(10.09, 15:00-16:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: dr. prof. S. Szabó Péter,
egyetemi tanár,  a Vallástudományi Szemle fő-
szerkesztője)
A kurzus tájékoztat a vallástudomány legfonto-
sabb részterületeiről, majd az ún. Ábrahám-val-
lások (kereszténység, zsidó vallás, Iszlám)
legáltalánosabb, lényegi vonásait tárgyalja.

(12) Keleti vallások 
(10.09., 17:00-18:30, összesen 10 alkalom, Kor-

központ I. terem) (Előadó: dr. prof. S. Szabó Péter,
egyetemi tanár,  a Vallástudományi Szemle fő-
szerkesztője)
A kurzus a hinduizmus, a buddhizmus, a kínai val-
lások (konfucianizmus, taoizmus), Japán vallásai
és a tibeti lámaizmus legfontosabb vonásait
elemzi. 

(13) Lakberendezés
(10.10., 16:00-17:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: Sváb Katalin, építész)
Lakás, vagy otthon – történelmi áttekintés a kez-
detektől napjainkig. Mit jelent a lakberendezés:
térszervezés, lakás ergonómia helyiségről helyi-
ségre, térhatást módosító eszközök, színtervezés
elmélete és gyakorlata. Akadálymentes tervezés.
Lakberendezési stílusok napjainkban. 

(14) Filmtörténet 
(10.10., 16:00-17:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ II. terem) (Előadó: dr. Kelecsényi László)
A mozgókép korai korszaka. A klasszikus holly-
woodi film és műfajai. Az európai némafilm nagy
korszaka. A hangosfilm kifejlődése és irányzatai.
A magyar hangosfilm 1930-1945. A filmművé-
szet fejlődése 1945-1960. A magyar film nagy
korszaka. Kortársi filmművészet 1980-tól máig.
Az új média szerepe.

(15) Dietetika 
(10.03. (!!!), 18:00-19:30, összesen 10 alkalom,
Korközpont I. terem) (Előadó: dr. Veresné Bálint
Márta)
A kurzus bemutatja az emberi test számára fon-
tos tápanyagokat, és szerepüket az egészség
megtartásában. Szó lesz továbbá az élelmiszer-
csoportok (gabonák, zöldségek, gyümölcsök,
húsok, húskészítmények, tej és tejtermékek,
tojás, zsiradékok, édességek, élvezeti szerek –
kávé, tea, fűszerek választékáról, összetevőiről,
és azok szervezetünkre gyakorolt hatásairól. 

(16) Környezetvédelem - Környezet-
egészségügy - Környezetpolitikák 
(10.11., 12:00-13:30, összesen 10 alkalom, Kor-
központ I. terem) (Előadó: Vasali Zoltán politoló-
gus, a ZSKF tanára)
A kurzus áttekinti a környezetvédelem fogalmá-
nak megszületésétől a fogalom alakulásán át
mai értelemben fogalomhasználatokig a legfon-
tosabb trendeket. Ezen kívül az EU környezetpoli-
tikai javaslatait és intézkedéseit is vizsgáljuk, s
beszélünk a zöldmozgalmak szerepéről a nyugati
civilizációban.

Várunk minden szeniort szeretettel, hiszen ta-
nulni sohasem késő!

Dr. Jászberényi József
ZSKF

Szentendrei Aranykor Központ
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Mióta működik az intézmény és összes-
ségében, és mit kell tudnunk róla?
A Központi Iskolából elsőként kiválva 1988-
tól önálló igazgatású intézményként kezdte
meg működését. Ekkor sikerült Szentendre
városának a Kovács László úti épületben ki-
sebb átalakítás után négy új tanteremmel
bővíteni az iskolát. Ez évtől Kovács László úti
Általános Iskola néven önálló intézményként
működött tovább. Az épület azonban 1996-
ban újra katasztrofális helyzetbe került, a
falak, a tető megroggyant. A még használ-
ható termekben két osztályt kellett elhe-
lyezni, hogy az oktatást folytathassák. Az
életveszélyessé vált épületből ki kellett köl-
töztetni az osztályokat a GESZ Pannónia úti
épületének iroda helyiségeibe. Itt két évig,
minden korábbinál mostohább körülmények
között működött az iskola, majd a város és
az akkori képviselő-testület segítségével
megindult az épület átépítése, bővítése.
1998-ban újabb hat tantermes szárnnyal bő-
vült az intézmény. így ma tíz tágas, világos,
igényesen kialakított tanterem várja a diá-
kokat. Tornateremmel ugyan nem rendelke-
zünk, de sportpályát és tornaszobát
kialakítottak az iskolának. 2000. május 17-
én az itt folyó oktatómunka elismeréseként
felvehettük a nagy nevelő, Bárczi Gusztáv
nevét. 2003-ban újabb változás állt be az is-
kola életében. Ekkor a pénzzavarral küsz-
ködő város valamennyi nem kötelező
feladatát, így a gyógypedagógiai ellátást is
átadta a Pest Megye Önkormányzatának.
2008. szeptember 1-jétől az intézmény a
váci Cházár András Többcélú Közoktatási In-
tézmény tagintézménye lett. Az iskola szak-
mai fejlődésének ugrásszerű megindulása a
90-es évek elejére tehető. Ennek okai voltak:
a közoktatás átfogó reformjának megindu-
lása, mely a gyógypedagógiát sem kerülte
el, valamint a tantestület összetételében be-
következett kedvező változás, a megfelelő
szakos ellátás biztosításával. Ekkor tett kí-
sérletet először az intézmény a tanulásban
akadályozott tanulók ellátása mellett az ér-
telmileg akadályozottak integrált oktatá-
sára. Mára ez kidolgozott módszerré vált,
melyben a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő-
iskola is segít. Megkezdődött a gyógytorna,
az alapozó terápiák, a tantárgycsoportos ok-
tatási forma, a teljes körű logopédiai ellátás,
a speciális részképesség fejlesztő program.
Több új tanítási-tanulási eljárás is ekkor ke-
rült bevezetésre.

Mit jelent valójában, hogy értelmi fo-
gyatékos egy gyermek?
Nem szeretem a fogyatékos szót. Mindegyi-
künkből hiányzik valami, így belőlük is. Van-
nak értelmileg sérült gyermekek, ezen belül
is enyhén, középsúlyosan és súlyosan. Van-
nak mozgáskorlátozottak, látássérültek, ta-
nulásban akadályozottak, diszgráfiás,
diszkalkuliás, diszlexiás és sorolhatnánk. Jár
hozzánk autista, vagy épp dawn-kóros ta-
nuló is, de hitvallásunk: a gyermek az gyer-
mek, bármilyen is legyen, és feladatunk az
oktatásukon kívül az is, hogy megélje gye-
rekkorát, jól érezze magát az adott környe-
zetben.

Hogyan tanítják őket, és mi a cél, med-
dig tudnak fejlődni?
Ehhez egy kicsit régebbre kell visszamen-
nünk. Alapvető tendencia, hogy az elmúlt
időszakban egyre súlyosabb kórképekkel ta-
lálkozunk. Az iskola fő profilja régen az eny-
hén sérült gyermekek oktatása és nevelése,
de az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált az
autizmus, a látás, hallás, mozgászavar, így
nekünk is alkalmazkodnunk kellett a vál-
tozó kórképekhez. Bővítenünk kellett a tan-
testület tudását, hogy meg tudjunk birkózni
a feladattal. Nálunk folyamatosan képzik
magukat a pedagógusok, újabb és újabb ké-
pesítéseket szereznek, mellyel a mi lehető-
ségeink is kiszélesednek, új módszereket
tudunk a rendszerbe integrálni, ezáltal pedig
több, változó problémákkal küszködő gyer-
meket tudunk fogadni. A legnagyobb kihí-
vás ezen tanulók együttnevelése. Próbálunk
olyan módszereket, újítások kidolgozni,
vagy már máshol bevált gyakorlatokat kül-

földről átvenni, melyekkel megteremthető a
hatékony együttnevelés. A mostani első osz-
tályban együtt van dawn-kóros, mellette
tanul egy autista gyermek és egy látássé-
rült. Ehhez új pedagógiai megoldásokat kel-
lett keresnünk, kidolgoznunk. Valljuk, hogy
a mozgáson keresztül fejlődik leginkább az
elme, a kognitív képességek. Ezért nálunk
az alapoktatáson túl rendszeres az úszás, a
mozgásterápia és testnevelés. Tanulóink
rendszeresen nyernek versenyeket. Fontos
emellett a zenepedagógia és a hitoktatás is,
melyekre egyre nagyobb a kereslet. És hogy
mi a cél? Ez gyermekfüggő. Mindenkinél
más. Volt tanulónk, aki mára az ELTE jogi
karának hallgatója. Persze ez súlyos értelmi
zavar esetében képtelenség, de bizonyos
enyhe sérülések leküzdhetőek, karban tart-
hatóak. A mi célunk nem csupán az, hogy a
gyerekek tudjanak írni, olvasni, számolni,
hanem, hogy miután kikerülnek innen az
ún. nagybetűs életbe, szerves részei lehes-
senek a társadalomnak, de legalább is be
tudjanak illeszkedni, amennyire csak lehet.
Az enyhén sérülteknél ez könnyebben megy,
viszont a rendszerből nagyon hiányzik a kö-
zépsúlyos értelmi sérült gyermekek tovább-
tanulásának lehetősége.

Milyen a kapcsolatuk a várossal, a többi
intézménnyel?
Azt kell mondjam, minden segítséget meg-
kapunk. Legjobb kapcsolatunk talán a
Szentendrei Református Gimnázium tanu-
lóival és tanáraival van. Ők rendszeresen lá-
togatják a nálunk tanuló gyerekeket,
minden karácsonykor ajándékkal lepik meg
őket, közös kirándulásokat szervezünk. A

Egyedülálló gyógypedagógia Budapesttől Esztergomig 
„A gyermek az gyermek, bármilyen is legyen…”

Van egy rendezett, barátságos épület Szentendrén, a Kovács László utcában, ahol pedagógiai munka folyik. Az ember a kapun
belépve ugyanazzal a gyerekzsivajjal találkozik, mint máshol, a kicsik kint játszanak az udvaron, kergetik egymást, labdáz-
nak, majd sorakoznak és mennek be a termekbe, ha megszólal a csengő. A pedagógusok megtartják az órákat, aztán ebéd-
időben kettes sorba állítják a tanulókat, akik egymás kezét fogva indulnak el a menza felé. Az egyetlen furcsaság akkor
látszik, mikor végignézünk a soron. Egy dawn-kóros kislány egy autista fiú kezét fogja, egy látássérült kisfiú pedig a peda-
gógus karjába kapaszkodik. A kép a legkevésbé sem zord, sőt, mindenki mosolyog, beszélget. A Bárczi Gusztáv Általános Is-
kola a térség egyetlen szegregált gyógypedagógiai intézménye. Az iskoláról, annak hitvallásáról Kádárné Monori Éva
tagintézmény-vezetővel beszélgettünk.
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város is igyekszik minden segítséget meg-
adni annak ellenére, hogy hivatalosan már
jó ideje nem fenntartónk. 

Apropó fenntartás…
Hát igen. Mi is, mint majdnem minden ok-
tatási intézmény, szűkösen gazdálkodunk.
Folyamatosan keressük a lehetőségeket,
pályázunk. A most futó pályázatunkban
egyébként több helyi óvoda, iskola is be-
kapcsolódott. Értelmi fogyatékos gyer-
mekek oktatásáért-neveléséért névvel
alapítványt hoztunk létre, amelyre befolyó
összegekből minden évben megpróbálunk
minél több gyermeket elvinni a Balaton
mellé táborozni. Fantasztikus élmény ez az
ő életükben, van közülük, aki életében elő-
ször, és nehéz körülményei miatt talán utol-

jára látja a Balatont. Lesz egy mára már ha-
gyománnyá vált koncertünk is november-
ben, ahol idén a Csík zenekar fog
muzsikálni. Az itt befolyó összeget az ala-
pítvány szintén a gyermekek táborozására
költi majd. 

Mik a távlati célok?
Dolgozunk tovább. Sajnos bárkinek, bármi-
kor születhet értelmileg sérült gyermeke,
ezért soha nem szabad elfelejteni a róluk
való gondoskodást. Idő és munka, amíg a
társadalom is felnő a feladathoz, és elfo-
gadja az ő jelenlétüket. Az egyik ilyen tábor
alkalmával épp a vízpartra készültünk le-
menni, amikor egy ép gyerekekből álló is-
koláscsoport mellé értünk, és az egyik
dawn-kóros kislány átkeveredett hozzájuk.

Körülállták és kinevették. Ő mit sem fel-
fogva ebből azt hitte, neki örülnek, majd
egyesével odament a rajta gúnyolódókhoz,
és megölelte őket. A nevetés lassan elhal-
kult, és döbbent csend támadt. Még hosszú
percekig néztek utánunk…

K. K.

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekek
Oktatásáért Neveléséért Alapítvány 
november 15-én koncertet szervez. 

Fellép a Csík Zenekar. 
Minden érdeklődőt  szeretettel várunk. 
A befolyó adományokat az alapítvány 

gyermektáborozásra költi. 
Bankszámlaszám: 

OTP Bank 11742087-20056113

újra fiáker járhat a belvárosban
Nem csak fiáker üzemeltetésre, de elektro-
mos belvárosi kisbusz működtetésére is pá-
lyáztat az önkormányzat. A korábbi
pályázatokat a város érvénytelennek nyilvá-
nította, majd kissé átalakított kondíciókkal
újra meghirdette. A belváros szerves, elen-
gedhetetlen része volt mindig is a fiáker,
mely az utóbbi időben eltűnt a macskakö-
ves utcákról. A patkódobogáson túl pedig az
képviselő-testület úgy gondolja, új lehetősé-
geket is érdemes a városban sétálgató, ide
látogató turisták, vagy helyiek számára nyúj-
tani, így a fiáker mellett elektromos, város-
néző kisbuszok üzemeltetését is kilátásba
helyezte. A pályázat nyílt, bízunk abban,
hogy ezúttal eredményesen zárul. 

Nincs sem étkezési, sem szociális
ellátási díjemelés
Köszönhetően a tavaly végrehajtott reorga-
nizációs folyamatnak, valamint az önkor-
mányzati adósságátvállalásnak, Szentendre
gazdaságilag stabil lábakon nyugszik. Ezért
örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
bár némely önkormányzatnak a megválto-
zott finanszírozási körülmények között
emelnie kellett a beszedett díjakon, Szent-
endre Város Önkormányzata sem a közét-
keztetési, sem a szociális ellátási díjakat
nem emelte, és terv szerint a jövőben sem
fogja. 

A városi rendezvényeknél nincs 
éjszakai nyitvatartási korlát
A képviselő-testület döntése szerint kivételt
képeznek az éjszakai nyitvatartási szabály
alól azok a napok, amelyeken városi ren-
dezvényt szervez az önkormányzat, vagy va-
lamely többségi tulajdonú cége. Ilyen a
Szentendre Éjjel Nappal, a Borfesztivál, a vá-
rosi majális, az Advent és még sorolhat-
nánk. A döntés értelmében ezeken a
napokon a vendéglátóipari egységek nyitva
tartásának korlátozását feloldották, így se-
gítve elő a belváros hangulatosabbá, élettel

telibbé tételét. „Régi vágya a fiatalságnak,
hogy ne kelljen Budapestre szórakozni men-
nie, de nem csak ez a korosztály, az időseb-
bek is szeretnék helyben megtalálni a
kikapcsolódási lehetőségeket. Az a célunk,
hogy újból élettel töltsük meg a tereket, ut-
cákat, így a rendezvényeket igyekszünk
szinte egymás nyakára ültetni, hogy Szent-
endre igazi pezsgő, élettel teli kulturális me-
gyei jogú város legyen” – mondta lapunknak
a polgármester. 

Bírságolhatóak a közösségi 
együttlét szabályait megszegők
Az új rendelkezések értelmében a közösség-
ellenes magatartást tanúsítókkal szemben
ezentúl bírság szabható ki, mely még in-
kább rákényszeríti a notórius elkövetőket,
rongálókat, hogy kétszer gondolják meg tet-
teiket. A rendelet bevezetésével Szentendre
célja, hogy a közbiztonságot megőrizze, a
nyugodt, jó hangulatú lokálpatrióta együtt-
élést pedig semmilyen formában ne tudják
megzavarni azok, akik az ok nélküli rend-
bontásban élen járnak. 

Árvízvédelmi tervet kap 
a Pap-sziget és környéke, 
felülvizsgálják a zsilipeket
A 2013-as árvíz és a hihetetlen összefogás,
helytállás után most nagy hangsúlyt kell fek-
tetni a következő árvizek biztonságos elve-
zetésének tervére. A legveszélyeztetettebb
rész az egyébként is árvízi övezetnek minő-
sülő Pap-sziget és környéke. Az új koncep-
ció szerint a sziget és a környékbeliek is
külön árvízvédelmi tervet kapnának, mely
megkönnyítené a munkát egy esetleges
magasabb vízállás esetén. Bár egyelőre
csak találgatásokat lehet hallani, milyen
módszerrel gondolják megoldani a terület
árvízvédelmét, illetve ha ez nem lehetséges,
akkor a lakosság vagyontárgyainak, ingat-
lanjainak állagmegőrzését, de egy biztos: az
önkormányzat célja, hogy egy hasonló ka-

tasztrófahelyzetben mind a személyi, mind
a vagyoni értelemben vett biztonság legyen
az elsődleges szempont.  

Felsőoktatási együttműködés
Több budapesti felsőoktatási intézményben
cseng ezentúl ismerősen Szentendre neve.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főis-
kolával kommunikációs és marketing téren,
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel
pedig jogi téren kezdeményezett együttmű-
ködést a város vezetése. Az önkormányzat
továbbra sem mond le azon tervéről, hogy
mielőbb valamely egyetem vagy főiskola ki-
helyezett kara kezdhesse meg működését
a városban. A most létrejövő együttműkö-
dések azon az elven nyugszanak, miszerint
a város teret és lehetőséget enged a pálya-
kezdő, szakmai gyakorlatát töltő fiatalok
számára a közigazgatási rendszerbe, a vá-
rosi vérkeringésbe való bekapcsolódásra, és
a fiatalok Szentendrén sajátítsák el a ké-
sőbbi munkájukhoz szükséges alapvető 
gyakorlati tudásanyagot. Az itt képzett hall-
gatókból később a város is nagy eséllyel me-
ríthet, ha humántőkére szorulna.  

kell vagy nem kell a kaszinó?
Sokakban visszás érzéseket kelt a szó: 
szerencsejáték. A képviselő-testület döntő
többsége egyetértett abban, hogy a szeren-
csejáték ártalmas is lehet, ha szenvedéllyé
válik. Mindezek ellenére a testület támo-
gatta azt az elvi lehetőséget, hogy a kor-
mány tervei között szereplő játékkaszinók
üzembe helyezése során Szentendre városa
is üzemeltethessen ilyen profillal rendelkező
játéktermet. Régen is volt kaszinó a Duna-
parton, soha nem volt belőle semmilyen
probléma – hangzott el. Az elvi döntés ter-
mészetesen nem garancia. Amint megszü-
letik a kormány ezirányú döntése, újabb
tárgyalások kezdődnek, melyek tisztázzák a
kaszinó létesítésének minden részletét, és
eldöntik, valóban működhet-e a városban
ilyen jellegű létesítmény.  

Kádár Kristóf

tEStülEtI híREk
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Magas színvonalú oktató-nevelő munka Szentendrén
INTERJÚ MOLNÁRNÉ RESKOVITS ZSUZSANNÁVAL, A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM IGAZGATÓNŐJÉVEL

Majdnem pontosan egy éve váltotta
Hajdu Gábort az igazgatói székben.
Nagy kihívás volt átvenni az iskola irá-
nyítását, hiszen az elmúlt évtizedek
alatt a korábbi igazgató neve és az is-
kola szinte egy fogalommá vált?
Egy intézmény irányítása mindig nagy kihí-
vás. Mai változó világunkban különösen is,
hisz az elmúlt egy évben teljesen megválto-
zott az intézményi háttér. Fenntartónk már a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
míg iskolánk működtetője továbbra is
Szentendre Város Önkormányzata, aki a mű-
ködtetési feladatok ellátásával a VSz Zrt.-t
bízta meg. így három partnerrel kell együtt-
működni annak érdekében, hogy az iskolá-
ban zavartalan munka folyhasson.

Milyen nagyobb változásokat vezetett
be az elmúlt egy év alatt, illetve volt-e
egyáltalán szükség változtatásokra?
Az előbb is említett nagy változások mellé
intézményen belül csak kisebb módosítá-
sokra került sor. Az iskola szerkezetét és
profilját érintő változtatásokra nem volt
szükség, hisz a korábbi években közösen
dolgoztuk ki a 8+4-es rendszerű képzésün-
ket, ahol az általános iskolában megőriztük
a sport kiemelt szerepét, míg gimnáziumi
képzésünkben a matematika és az angol ta-
gozat választására nyílik lehetőség a normál
képzés mellett. A kisebb belső változások
közül néhányat megemlítenék: például lét-
rehoztuk az osztályfőnöki munkaközössé-
get, ezzel is szeretnénk kiemelni a nevelő
munka fontosságát, és segíteni az ebben
legnagyobb részt vállaló osztályfőnökök
munkáját. Megújult iskolánk honlapja is, és
igyekszünk minél gyakrabban hírt adni az is-
kolában zajló eseményekről. Ebben segítő
partnerre találtunk a Szentendre és Vidéke,
valamint a Szentendre Tv szerkesztőségé-
ben is. Ezt ezúton is szeretném megkö-
szönni nekik. 
Az elmúlt évben két pályázaton is sikerült
nyernünk, egyrészt a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. által kiírt „Határtalanul” pályázat
keretében nyertünk hetedikeseinknek és
gimnazistáinknak is utazási lehetőséget. így
közel száz diákunk utazhatott Erdélybe, és
ismerkedhetett meg ott élő magyarokkal.
Ezen kívül a TÁMOP 3.1.4-12 „Innovatív is-
kolák” pályázaton is a nyertesek közé ke-
rültünk, így 225 millió forintot tudunk
elsősorban diákoknak szervezhető progra-
mokra, pedagógus továbbképzésekre, ok-
tatási segédanyagokra és eszközök
beszerzésére fordítani két éven keresztül.
Ennek keretében az idén nyáron nyolc in-
gyenes tábort szerveztünk diákjainknak. 

2013. szeptember elsején lépett életbe
az új köznevelési törvény, amely előírja

a kötelező foglakozást 16 óráig, a min-
dennapos testnevelésórát az első, ötö-
dik és nyolcadik osztályokban, az
erkölcstan- vagy hittanoktatást. Okoz-
tak-e nehézségeket az iskola életében
ezek az előírások?
A heti öt testnevelés óra már 2012 szep-
temberében elindult az első, ötödik és 
kilencedik évfolyamon, és felmenő rend-
szerben történő bevezetése miatt az idén
már újabb három évfolyamot érint. A ren-
delkezésünkre álló infrastruktúra sajnos op-
timálisnak nem nevezhető ezen feladat
megszervezéséhez, de igyekszünk minden
lehetőséget kihasználni. Nagy segítséget je-
lent, hogy lehetőséget kapunk a V8-ban
úszásórák tartására, így az iskolánk tanme-
dencéjében – mely csak alsósok oktatására
alkalmas – megkezdett úszásoktatás felső-
ben és néhány gimnáziumi évfolyamon is
folytatható. Sürgős felújításra szorul az évti-
zedekkel ezelőtt pincéből kialakított kondi-
termünk, ahol a megnövekedett óraszám
miatt már folyamatosan kell órát tartanunk.
Bízunk a működtetésünket felvállaló önkor-
mányzat támogatásában, hogy a közeljövő-
ben áldoz erre az országosan kiemelt
fontosságú feladatra.
Az általános iskolások 16 óráig történő fog-
lalkoztatása különösebb gondot nem jelent
iskolánkban. Mivel diákjaink nagy része
sportol, táncol, zenét tanul stb. tanítás után,
ezért sok szülő élt azzal a jogával, hogy a ta-
nórán kívüli foglalkozások alól mentesítést
kért. Ennek természetesen nincs akadálya
mindaddig, amíg ez a tanuló érdekeit szol-
gálja, és nem hátráltatja tanulmányi elő-
menetelét, ezért ehhez a törvény előírásai
szerint hozzájárulásomat adtam.
Az erkölcstan, illetve a helyette választható
hit- és erkölcstan esetében a szülők fele vá-
lasztotta gyermeke számára ez utóbbit. Az
egyházak képviselőivel az egyeztetés és a
közös tervezés már április óta zajlik, így idő-
ben tudtuk tájékoztatni a kedves szülőket.
A megvalósítás során sem merült fel prob-
léma, sikerült az órarendet is minden fél
számára optimalizálni. Egyelőre még helyi-
séget is tudtunk biztosítani, a jövőben ez az
egy kérdés okoz némi fejtörést, hisz terme-
ink száma véges, de reméljük, találunk
majd erre is megoldást.

A szintén idén bevezetett pedagógus-
életpályamodell, a magasabb bérezés,
az új típusú munkaidő-számítás hogyan
hat a pedagógusok életére?
Mint általában a változások, ez is ijesztőnek
hatott első hallásra. Én igyekszem a kollé-
gáimat meggyőzni arról, hogy a változások
jelentős része valójában nem is változás,
hisz eddig is elvégeztük ugyanezeket a fel-
adatokat, amiket a jövőben nevesítenünk

kell. Eddig is a kollégák jelentős többsége
bent töltött az iskolában a megtartott órái
felett igen sok időt, még többet is, mint
amennyi most elvárás. A feladatunk
ugyanaz maradt. Én sokkal inkább azzal
szembesülök, hogy a szabályozottabbá vált
munkaidőbe nem tudok besorolni olyan fel-
adatokat, amelyeket a kollégáim tudom,
hogy elvégeznek. Vagyis jóval többet dol-
goznak, mint amennyi a hivatalos elvárás. A
bérezés pontos alakulása a napokban reali-
zálódik, ezért erről még korai lenne nyilat-
koznom. A pedagógus életpálya-modell
bevezetése egy valóban új helyzet elé állítja
a pedagógusokat. Meg kell tanulnunk ma-
gunkat adminisztrálni, „eladni”, hisz a mi-
nősítési eljárások eddig ismeretlenek voltak
számunkra. A kollégáim szakmai felké-
szültségében biztos vagyok, ezért úgy gon-
dolom, nincs mitől tartaniuk. Az eljárás
folyamatában, az arra való felkészülésben
pedig közösen tudjuk majd segíteni egy-
mást.

Milyennek értékeli városunkban az ok-
tatási színvonalat – elsősorban az álta-
lános iskolai oktatásra gondolok –
országos összehasonlításban?
Véleményem szerint rendkívül jó színvonalú
nevelő-oktató munka zajlik Szentendrén.
Persze jól esne azt mondanom, hogy külö-
nösen a Rákócziban, de ismerve a többi is-
kolát is, meggyőződésem, hogy nem
maradunk el egymás mögött. Természete-
sen javítani mindig lehet, sőt kell is. Én erre
törekszem.

Németh Erika

Molnárné Reskovits Zsuzsa
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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

A méltán híres Budapest Rallye ezúttal
Szentendre városába érkezik egy fergete-
ges hangulatú verseny erejéig. Október 4-
én reggeltől október 5-én éjjelig végre a
szentendreiek is közle kerülhetnek az iz-
galmas, látványos rallye sporthoz, testkö-
zelből megnézhetik a versenyautókat,
találkozhatnak a hazai és külföldi sztár-
pilótákkal. A verseny gyorsasági része a
Pilis lezárt szakaszain lesz majd, a rallye
szervizparkja pedig a Dunakorzón. A szer-
vezők minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak. Kérjük, kísérjék figyelemmel ezzel
kapcsolatos tájékoztatóinkat.         

A Magyar Országos Rallye Bajnokság leg-
rangosabb eseménye volt hosszú éveken
át a Budapest Rallye. Utoljára 2006-ban
került megrendezésre. A verseny rende-
zője a következő évben financiális okok-
ból már nem tudta megrendezni a
versenyt. Ezt követően egészen az idei
évig a fővárost érintő futam nélkül zajlott
a bajnokság.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
vezetésének és a Rallye Sport Bizottságá-
nak egyik legfontosabb ez évi célkitűzése
az lett, hogy ezt a versenyt visszahozza
hazai rallysport körforgásába.
Az elhatározást tettek követték, és ennek
köszönhetően 2013. október 4-5-én újjá-
éled a Budapest Rallye 7  éve megszakadt
szép hagyománya.
A fővárosi ceremoniális helyszínek mellett
bekapcsolódik a programba Szentendre
városa is.

A verseny színvonalát és patináját csak
emelheti a rallye szervizparkja (boxutcája)
eddig talán soha nem látott gyönyörű
helyszínen kerülhet felállításra. Ez a cso-
dálatos helyszín pedig nem más,mint a
szentendrei Dunakorzó területe. A verseny
ezen programja, ideális ara, hogy az ér-
deklődők akár családostul kilátogassa-
nak és testközelből élvezzék a verseny
izgalmát, és megcsodálják ahogy a profi
csapatok percek alatt javítják az esetle-
ges sérüléseket.

A verseny programja 

2013. október 4. pénteken
Ünnepélyes rajtceremónia 17:30 órától a
Vajdahunyad várban
Prológ – verseny 18:00 órától a városligeti
Műjégpályán
Éjszakai Zárt parkoló 
19:00 órától Szentendrén, a buszparkoló
területén

2013. október 5. szombat
Verseny rajtja: 07:00 órától
Szervizpark kezdés: 07:10-től
Napközben: 10:40, 14:50, 18:30-tól
Ünnepélyes célceremónia: 18:40-től

A verseny programja miatt Szentendre
város alábbi belterületein a követ-
kező forgalom és behajtási korlátozá-
sok várhatóak:
Dunakorzó – Kossuth L. u. elágazótól – a
Dunakorzó területe a Czóbel sétányig

Behajtani és megállni tilos korlátozással:
2013. október 4.   23:00 órától
2013. október 5.   23:00 óráig
Dunakanyar krt. – Paprikabíró u., busz-
parkoló területe

Behajtani és megállni tilos korlátozással:
2013. október 4.   12:00 órától
2013. október 5.   10:00 óráig

Kérjük, fogadják szeretettel az Országos
Rallye Bajnokság versenyzőit és a városba
érkező vendégeket!

A versenyhez szép időt és jó szórakozást
kívánunk!

Információk: www.budapestrallye.hu

MAGYAR ORSZÁGOS RALLYE BAJNOKSÁG
2013. évi versenynaptára

2013. április 05-07.
9. Eger Rallye
2013. május 10-12.
20. Miskolc Rallye
2013. július 12-14.
20. Veszprém Rallye
2013. szeptember 06-08.
39. Kassa Rallye
2013. október 04-05.
Budapest Rallye
2013. november 07-09.
47. Mecsek Rallye

BuDAPESt RAllyE 2013 – szentendrei helyszínnel is!
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kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

Állandó kiállítás:

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd - vasárnap, 10.00-
18.00
miafene
40 éves a Szentendrei Vajda Lajos
Stúdió 
Kísérő rendezvényként a Vajda
Lajos Stúdió pincehelyiségében az
egykori tagok munkáiból kisebb vá-
logatás is megtekinthető
Kurátor: Wehner Tibor művészettör-
ténész
Megtekinthető november 10-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda - vasárnap 10.00-
18.00
Szeptember 24. kedd 18.00
„ÉS NEM VESZ RAJTuK ERőT 
A HALÁL”
Az őskor érdekes időszakainak egy-
egy temetkezését és az azzal kap-
csolatos szokásokat mutatja be a
kiállítás. A kiállítás egyik érdekes-
sége a kora bronzkori temetést,
majd a sír életét az évezredeken
keresztül bemutató film.
Kurátor: Rajna András régész, Fe-
renczy Múzeum
Megtekinthető december 31-ig

Szeptember 29. vasárnap 16.00
óra
TÁRLATVEZETÉS
„És nem vesz rajtuk erőt a halál”
című kiállításban.
Az ingyenes tárlatvezetésen múze-
umi belépőjeggyel lehet részt venni

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 10.00–
18.00

„A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM
KELL FÉLNETEK JÓ LESZ”
MERÁNIAI GERTRÚD EMLÉKE-
ZETE, 1213–2013. 
A királyné halálának 800. évfordu-
lója alkalmával rendezett kiállítás
több nézőpontból mutatja be az el-
sősorban a Katona-drámából is-
mert történetet, Gertrúd alakját,
családi hátterét és a korszakra jel-
lemző miliőt. 
Megtekinthető december 31-ig

Szeptember 28. szombat 9.00-
19.00
TuDOMÁNYOS KONFERENCIA
Tudományos konferencia Merániai
Gertrúd királyné halálának 800. év-
fordulója alkalmából 

Helyszín: Ferenczy Múzeum, 
Pajor-terem, II. emelet
A szakmai konferencia nyitott 
és ingyenes

Állandó kiállítások:
EGY ARANYKOR MODERN MES-
TEREI - A FERENCZY CSALÁD 
MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK SZENTEND-
RÉN – A VÁLTOZÓ ARCÚ 
SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – 
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
október 5. szombat 12.00
NÉGY ELEM
A MAOE országos képző-, ipar- és
fotóművészeti tárlata
A kiállítás átfogó keresztmetszetét
adja a MAOE jelenlegi tagjai mun-
kásságának a tűz-víz-levegő-föld te-
matika keretein belül 

SZENTENDREI VÁROSI USZODA ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT (V8), 
Kálvária út 16/C.
október 5. szombat 15.00
NÉGY ELEM – VÍZALATTI TÁRLAT 
72 mű nagyított printjeiből látható
a kiállítáas, mely a maga nevében
rendhagyó és stílust teremtő ese-
mény.
A kiállítást köszönti: dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton múzeumigaz-
gató, és dr. Dietz Ferenc
polgármester. Megnyitja: professor
emeritus Fekete György, a Magyar
Művészeti Akadémia elnöke

WALDEN HOTEL – DOBOGÓKŐ
Lélektérben
AZ IKON CSOPORT (SZENTEND-
REI SZÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET)
KIÁLLÍTÁSA
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa,
Lehoczky Krisztina, Lukács János,
Lukács Tibor, Mátai Attila, Mezei
Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk
László, Rácz Zita, Ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János
Megtekinthető október 31-ig

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
SZÁNTHÓ IMRE 
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető szeptember 27-ig, a
polgármesteri hivatal ügyfélfoga-
dási idejében

SZERB EGYHÁZI MÚZEUM
Fő tér 6.
AKNAY JÁNOS FESTőMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető december 31-ig,
hétfő kivételével naponta 10.00-
16.00-ig

Gyerekeknek
MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Szeptember 29. vasárnap 
10.00-12.00
MÚZEuMI MESEMATINÉ 
Kortárs mese- és alkotássorozat 4-
8 éves gyermekeknek.
Az aktuális kiállításához kapcso-
lódva elhangzik egy mese, amit a
meséből kiinduló játék követ. Az al-
kotómunka egyrészt a kiállítás
anyagához, másrészt a meséhez
kapcsolódik. A programot beszélge-
tős tárlatvezetés zárja, ahol a kiállí-
tás többi műtárgyát is végignézzük
a gyerekekkel és szüleikkel. A prog-
ram a MűvészetMalom miafene -
40 éves a szentendrei Vajda Lajos
Stúdió című kiállításában lesz.
Részvételi díj: 1000 Ft/gyerek, 500
Ft/felnőtt, a második gyermeknek
500 Ft
A programot vezeti: Botos Karolina
drámapedagógus és Sulák-Erdőháti
Orsolya múzeumpedagógus
www.facebook.com/muveszetmalom
muveszetmalom@femuz.hu

Előadás
V8 USZODA ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
KONFERENCIATERME
Szeptember 26. csütörtök
18.00A DON-KANYAR
Hatos Gyula–Kele Andor–Debreceni
Mihály: Ott messzi a Donnál..l. című
50 perces dokumentumfilmjének
vetítése, majd beszéélgetés az al-
kotókkal. Meghívott vendégek: Illés-
falvi Péter hadtörténész, dr. Lippai
Péter honvéd ezredes

PETŐFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYE-
SÜLET 
Stéger köz

Szeptember 27. péntek 18.00
KLuBEST
Október 4. péntek 18.00
HuSZÁRAINK HAZATÉRÉSE '48-
BAN
Csallóközi Zoltán kutató előadása
Október 11. péntek 18.00
A RÉGI BuDA 
VÁROSSZERKEZETE 
A KEVÉLYEK KÖRNYEZETÉBEN
Lánszki Imre előadása

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

Október 5. szombat 16.00
HOGYAN ÓVJuK MEG ÉRTÉKEIN-
KET ÉS MAGuNKAT?
Kovács Róbert rendőr alezredes
előadása

SZENTENDRE SZALON
Tahitótfalui Polgármesteri Hivatal
Kossuth u. 4.
Október 3. csütörtök 18.00
VENDÉGSÉGBEN 
SAJTOS SÁNDORNÁL, TAHITÓT-
FALu POLGÁRMESTERÉNÉL

Színház
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.)

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR SZíNHÁZ-
TERME
Szeptember 27. péntek 19.00
AZ ÖSVÉNY
Az ÁRNY/szín/JÁTÉK-ot bemutatja
az RS9 Színház Hermann Hesse
Sziddhárta című hindu regéje alap-
ján
Színpadra alkalmazta és rendezte
Veres Dóra. Zene: Vedres Csaba,
Ravi Shankar & George Harrison,
Lama Gyurme Jean Philippe Rykiel,
Philip Glass Vicleovágás, Animáció:
Csáki Rita. Koreográfia: Veres Dóra,
Balogh Margit. Fény-hangtechnika:
Balogh Benedek, díszlet-kivitelezés:
Gombos László - Pure Effect. 
Szereplők: Álmosd Phaedra, Csáki
Rita, Jászberényi Gábor, Jáger Sza-
bolcs, Hannus Zoltán, Tamási Leo-
nárd.
Belépőjegyek elővételben a Duna-
parti Művelődési Házban vásárolha-
tók, illetve az előadás előtt a
helyszínen. Ár: 1000 Ft/felnőtt, 800
Ft/diák

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. 

Zene
DUNAPARTI MűVELŐDÉSI HÁZ,
BARLANG
Szentendre, Dunakorzó 11/a
Október 1. kedd, 19.00
SZEZONNYITÓ BORBÉLY MŰHELY
JAZZ KLuB
A ZENE VILÁGNAPJÁN
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Közreműködik: Borbély Mihály –
szaxofon, Tálas Áron – zongora,
Horváth Balázs – bőgő, Baló István
– dob, vendég: Winand Gábor –
ének

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

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)

szeptember 25. szerda
17.00 IDEJE AZ ÖREGSÉGNEK (51’)
18.00 SENKI TÖBBET (124’) (12)
20.15 NŐI SZERVEK (117’) (16)

szeptember 26. csütörtök
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) (kn)
18.10 CAMILLE (115’) (12) LÁM-
PÁS SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00! ELŐTTED AZ ÉLET (117’)
(16) – az idei utolsó KERTMOZI!

szeptember 27. péntek
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) (kn)
18.15 A NAGY FÜZET (109’) (16)
EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
– vendégünk: Szász János filmren-
dező
20.05 ELŐTTED AZ ÉLET (117’) (16)

szeptember 28. szombat
17.00 SOK MINDENFÉLÉBE BELE-
KAPTAM (53’) Portréfilm Deim Pál-
ról
18.30 A TEMETÉSEM SZERVEZEM
(100’) (12)
20.15 ELŐTTED AZ ÉLET (117’) (16)

szeptember 29. vasárnap
17.00 RENOIR (111’) (12)
19.00 DAL MARIONNAK (93’) (12)
20.35 SZERELEM, ÖRÖKSÉG, POR-
TUGÁL (90’) (12)

szeptember 30. hétfő
17.30 PARADISE: LOVE- SZEREL-
MET A FEKETEPIACRÓL (120’) (18’)
19.30 A HIT PARADICSOMA (113’)
(16)

október 1. kedd
18.00 A HIT PARADICSOMA (113’)
(16)
20.00 PARADISE: LOVE- SZEREL-
MET A FEKETEPIACRÓL (120’) (18’)

október 2. szerda
18.00 ELŐTTED AZ ÉLET (117’) (16)
20.00 RENOIR (111’) (12)

október 3. csütörtök
18.00 DAL MARIONNAK (93’) (12)
19.35 A NAGY FÜZET (109’) (16)

október 4. péntek
17.00 HÓPIHE (86’) (6)
18.30 A NAGY FÜZET (109’) (16)
20.20 DIANA (112’) (12*)

október 5. szombat
16.30 HÓPIHE (86’) (6)
18.00 A NAGY FÜZET (109’) (16)
20.00 DIANA (112’) (12*)

október 6. vasárnap
16.30 HÓPIHE (86’) (6)
18.00 DIANA (112’) (12*)
20.00 RENOIR (111’) (12)

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  jelentkezik 
a TV Szentendre. 
www.tvszentendre.hu

Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a Facebookon is!
de csatlakozhat 
hozzánk 
a Facebookon is!
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„Manapság divat olyan képzőművészeti ki-
állításokat rendezni, amelyeken mesterek
és tanítványaik együtt mutatják be munká-
ikat. Ez a jelenség öröm, mert ugyanakkor
azt is tapasztalni, hogy manapság művé-
szeti egyetemet végzett fiatal művészek
már nem tartják feltétlenül fontos informá-
ciónak, hogy ki is volt tanulmányaik során a
mesterük. (…)
...jelen kiállításra három olyan kiállítótársat
választottak a Barcsay Jenő Képzőművé-
szeti Alapítvány alapítói, Barcsay Jenő jogö-
rökösei, Kónya Márta és Kónya Ferenc, akik
– megítélésük szerint – nem csak művé-
szetükben örökösei, továbbvivői e jeles pik-
túrának, de mindannyian emberi kapcso-
latukban is kitüntetettnek tekintették a
Mesterhez való viszonyukat. Balogh Lászlót,
Deim Pált és Konok Tamást. S mindehhez
azonnal hozzá kell tennünk: a tisztelet, sőt
nyugodtan állíthatjuk: a barátság kölcsönös
volt, mert maga Barcsay is igen kedvelte,
szerette, nagyra becsülte őket, s élete vé-
géig szoros személyi kapcsolatban is volt
mindhármójukkal. (…)
A művek azért is különlegesek, mert mind a
négy alkotó – mester és tanítványai – szita-
nyomatai mintegy esszenciájukkal, attribú-
tumaikkal, kompozíciójukkal, struktúrá-
jukkal – hordozzák művészetük lényegét, s
ily módon a kiállításlátogatók közvetlen
kapcsolatba kerülhetnek a XX. század ma-
gyar képzőművészetének egy kimagasló
mestere és tanítványai műveivel. (…)
Köszönet a szervezőknek, a művészeknek,
a kiállítóhelyeknek.”

Feledy Balázs művészeti író méltató szavait
folytatva minden elismerés megilleti a Szent-
endrén élő Kónya házaspárt, akiknek kö-
szönhetően a Kárpát-medence magyarlakta

településein azok is megismerhetik a négy
mester műveit, akik más módon nem lát-
hatnák ezeket az alkotásokat.
A kezdetekről Kónya Ferenc lapunknak el-
mondta, hogy kiállítás anyagát 2010-ben
mutatta be a Duna Tévé a Mester születé-
sének 110. évének alkalmából. Ezután a fel-
vidékiek kérésére indították el vándorútjára
a szitanyomatokat az alábbi helyszíneken:
Révkomárom, Gúta, Ipolyság, Dunaszerda-
hely, majd Leányfalun az Aba-Novák Galéria
zárta a sort.
A felvidéki helyszínek után következett az
erdélyi körút: 2012 szeptemberében Nagy-
váradon, októberben Marosvásárhelyen, a
15. Bernády Napok egyik rangos nyitóren-
dezvényeként mutatták be a műveket,
melynek népszerűségét az is magyarázza,
hogy a közönség úgy érezte, mintha alkotá-
sai által Barcsay Jenő hazatért volna, hiszen
a művész Marosvásárhelytől nem messze,
Katona községben született. A megnyitón Ki-
lyén László színművész Sütő András írását
olvasta fel, amelyben az író földijénél, Bar-
csay mesternél tett szentendrei látogatása
emlékét örökítette meg. A vándorkiállítás
további állomásai Erdélyben: Sepsiszent-
györgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Ko-
lozsvár és Zilah. Szeptemberben
Nagykároly, októberben Nagybánya követ-
kezik, végül Kecskeméten fejeződik be az
idei sorozat.

Kónya Ferenc elmondta, hogy a házigazdák
mindenhol hálával és nagy tisztelettel fo-
gadják a kiállítást, melynek fővédnökei kö-
zött találjuk dr. Duray Miklós és Csáky Pál
politikusokat, Tőkés László EU-képviselőt,
Borbély Lászlót, az RMDSZ alelnökét, dr.
Zsigmond Barna Pál csíkszeredai és Magdó
János kolozsvári főkonzult.

A Kónya házaspár az elmúlt négy évben
több mint húsz határon túli – Kárpátalján,
Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken – ma-
gyar iskolát ajándékozott meg Barcsay-mű-
veket tartalmazó könyvcsomaggal, olyan
iskolákat, ahol magas szintű művészeti vagy
biológiai oktatás folyik.  (A Barcsay-könyv-
csomag a Corvina és a Kossuth Kiadó tá-
mogatásával jött létre.)
A Kónya házaspár ezúton is szeretne köszö-
netet mondani a szitanyomatok igényes ke-
retezéséért a pomázi Tárlat Képkeret
Kft.-nek.                                                 - ne -

PÁlyÁZAtI FElhíVÁS
Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány

2013-ban is meghirdeti Barcsay-díj
pályázatát. A pályázaton részt vehetnek
mindazok a Kárpát-medencében élő, 

magyar ajkú, pályakezdő festőművészek,
akik 2013. december 31-ig még nem töltik

be 35. életévüket.
A pályázat személyes leadásának vagy

postára adásának határideje október 31.
Pályázni a művész által összeállított 

portfólióval lehet.
A Kuratórium várhatóan november 

10. és 25. között hozza meg a döntést. 
A pályázat eredményét november 30-tól 

a MAOE (http://www.alkotok.hu/) 
és a Ferenczy Múzeum

(http://www.femuz.hu/) honlapján 
teszik közzé. 

A pályázatra jelentkezők az alábbi címre
nyújthatják be/ postázhatják a portfoliót:

Magyar Alkotó Művészek Országos 
Egyesülete, 1055 Budapest Falk Miksa
utca 30. fsz. 2., Tel. (06-1) 311-2479, 
e-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu.

Folytatódik Barcsay és tanítványai vándorútja

Barcsay kiállításmegnyitó Nagyváradon. A képen középen Tőkés László EU-képviselő és a Kónya házaspár.
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Régészeti kiállítás 
a képtárban
„És nem vesz rajtuk erőt a halál…” című
régészeti kiállítás szeptember 24-én,
kedden 18 órakor nyílik a Szentendrei
Képtárban (Fő tér 2-5.).
Köszöntőt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton egyetemi docens, múzeumigaz-
gató. A kiállítást megnyitja dr. Szabó
Miklós régész, professor emeritus, az
MTA rendes tagja.

A kiállítás megtekinthető december 31-
ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 óra
között.

www.femuz.hu

Filmvetítés és közönségtalálkozó
Szeptember 27-én, pénteken 18.15-kor vetítik a P’Art Moziban (Duna-korzó 18.) az Egy
parton az alkotókkal című  sorozat  keretében A nagy füzet című színes, magyarul be-
szélő, német-francia-magyar-osztrák filmet, 
A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevel-
kedő és a könyörtelen világban túlélni igyekvő ikerpár megrázó története. A gyerekek-
nek egyedül kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan,
éhezve és fázva vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Feljegyzik, mit láttak, mit hallottak,
mit tettek, mit tanultak. Életben maradnak ugyan, de szívük megkeményedik, testük
megedződik. A nagy füzet posztmodern háborúellenes dráma, nagy hatású parabola
arról, milyen pusztító hatással van a háború a gyermeki lélekre. 
A film rendezője  Szász János, írta Kristóf Ágota. Forgatókönyvíró Szász János, Szekér
András, operatőr Christian Berger, vágó: Ruszev Szilvia. Szereplők: Molnár Piroska (nagy-
mama),  Gyémánt László (egyik iker), Gyémánt András (másik iker), Ulrich Matthes (apa),
Bognár Gyöngyvér (anya). A film a 2013-as Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon Kris-
tály Glóbusz díjat nyert. A fesztivál történetében először kapta magyar játékfilm a fődíjat.
A vetítés után közönségtalálkozó az alkotókkal: Szász János rendezővel és a két fősze-
replővel, a 15 éves ikrekkel: Gyémánt Lászlóval és Andrással. A programra előzetes re-
gisztráció ajánlott a partmozigephez@gmail.com e-mail címen.

lélektérben

Az Ikon Csoport (Szentendrei Szépmű-
vészeti Egyesület) kiállítása a Walden

Hotelben – Dobogókő.

Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa, 
Lehoczky Krisztina, Lukács János, 
Lukács Tibor, Mátai Attila, Mezei 

Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk László,
Rácz Zita, Ries Zoltán, Tamás Mária, 
Ujbányai Veronika, Végvári Tamás, 

Vizúr János

Megtekinthető október 31-ig
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Balett terem: 
hétfőn: 8:00–18:30 
kedd: 8:00–12:00 
szerda: 8:00–20:00 
csütörtök: 8:00–12:30
péntek: 11:30–20:00 
bérleti díj: 3000 Ft+áfa 

Barlang: 
hétfő: 8:00–16:00 
kedd: 8:00–15:00 
szerda: 8:00–20:00 
csütörtök: 8:00–16:00 
péntek: 8:00–16:00 
bérleti díj: 4500 Ft+áfa

NéGy ElEM
A MAOE országos képző-, ipar- 
és fotóművészeti tárlata a V8-ban

A Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete kiállítást szervezett Négy elem 
címmel tagjai részére. Képzőművészek szá-
mára: festészet, szobrászat, grafika; ipar-
művészek számára: alkalmazott grafika,
illusztráció, textil, kerámia kategóriákban,
valamint fotóművészek számára. A MAOE
célja, hogy átfogó keresztmetszetét adja je-
lenlegi tagjai munkásságának, így a sokré-
tűen megközelíthető tűz-víz-levegő-föld
tematika keretein belül bemutatkozási le-
hetőséget biztosítson számukra egy se-
regszemle keretein belül.
A beérkező és a szakmai zsűri által kivá-
lasztott művekből rendezett kiállítás egy
időben, négy helyszínen kerül megrende-
zésre. Budapesten az Olof Palme Házban
(1146 Bp., Olof Palme sétány 1.), és Szent-
endrén, a Régi Művésztelep Galériájában, a
Barcsay Múzeumban, valamint a Vizes Nyol-
cas Uszoda és Szabadidőközpontban, ahol
72 mű nagyított printjeiből látható Vízalatti
tárlat. 
A Négy elem tematikus művészeti kiállítás a
vizuális szakma igen széles rétegét moz-
gatta meg, hiszen közel 470 alkotó küldött
be pályaművet. A legkülönbözőbb művé-
szeti ágak és ezeken belül a legváltozato-
sabb műfajok megjelennek a tárlaton, így a
vizuális művészet minden területe, és a leg-

fiatalabb alkotóktól a középgeneráción át
az idősebbekig valamennyi korosztály jelen
van a kiállítók között. 

Vízalatti tárlat
A Négy elem című kiállítás-sorozat egyik kü-
lönleges színhelye a V8 Városi Uszoda és
Szabadidőközpont, ahol a beküldött anyag-
ból kiválogatott 72 mű nagyított printjeiből
látható a Vízalatti tárlat. Már maga az épü-
let is művészi installációvá változik, hiszen
külső építészeti homlokzatához alkalmaz-
kodó és 500 nm-en megjelenő, 11 darab
450x600 cm-es matrica „csomagolja be“ a
létesítményt. A Vízalatti tárlat a maga nevé-
ben rendhagyó és stílust teremtő esemény.
A vízalatti kiállítást a „nem úszók“ is meg-
tekinthetik – persze más nézőpontból –, és
a látványt élvezhetik a medence partjáról,
az uszodában kiépített úgynevezett „sóha-
jok hídjáról“, amiről az egész medencére rá-
látás nyílik.
A Vízalatti tárlat kiállító művészeire szavazni
lehet a pénztárnál. A közönségdíjat a leg-
több szavazatot kapott művész kapja. A lá-

togatók között MAOE katalógusokat sorsol-
nak ki a megnyitón.

A Négy elem című kiállítás ünnepélyes
megnyitója és díjátadása: 
október 5. szombat 12.00
Helyszín: MűvészetMalom

(Bogdányi út 32.)
A Vízalatti tárlat megnyitója: 

október 5. szombat 15.00
Helyszín: Szentendrei Városi Uszoda és

Szabadidőközpont (V8), Kálvária út 16/C.
A kiállítást köszönti: 

dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
múzeumigazgató, Szentendre 

kulturális és turisztikai vezetője 
és dr. Dietz Ferenc polgármester

A kiállítást megnyitja: professor emeritus
Fekete György, a Magyar Művészeti 

Akadémia elnöke
A kiállítás-sorozat kurátora: 

dr. Szeifert Judit művészettörténész
A Vízalatti tárlat koncepció tervezője 
és kurátora: Sárkány Győző grafikus, 

érdemes művész

dmh@szentendre.hu 
26/312-657
26/312-647 

Béreljen termet 
a Dunakorzón!
A belváros legszebb részén, 
a Dunaparti Művelődési Házban 
(Dunakorzó 11/A) még vannak időpontok 
a Balett-terem és a Barlang bérlésére.
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miafene – 40 éves a VlS 
A Vajda Lajos Stúdió művészeinek jubileumi tárlata nyílt meg szeptember 13-án a MűvészetMalomban. A vendégeket dr. Kálnoki-Gyön-
gyössy Márton, Szentendre Város kulturális és turisztikai vezetője és dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere köszöntötte. A kiállítást
Szkárosi Endre költő nyitotta meg. A kiállításról bővebben következő lapszámunkban számolunk be.
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Aknay és az Ikon
Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása nyílt meg szep-
tember 21-én a Szerb Egyházi Múzeum
Fő utcai épületében (Fő tér 6., volt Fe-
renczy Múzeum). A megnyitót könyvbe-
mutató követte, Nagy Márta: Aknay és az
Ikon című könyvét Szemadám György
képzőművész ismertette. 
A kiállítás megtekinthető december 31-
ig, naponta 10.00-16.00 óra között. 
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hadtörténeti esték a Vizes Nyolcas
uszoda és Szabadidőközpontban
A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület szervezésében
új ismeretterjesztő előadássorozat indul Szentendrén, a V8
uszoda konferenciatermében.

A 2011-től működő Vigyázók Had- és Kul-
túrtörténeti Egyesület több fontos társa-
dalmi célt tűzött ki maga elé: magyar
katonasírok és hadi emlékhelyek felkuta-

tása, rendbetétele, gondozása; síremlékek, emlékművek emelése,
karbantartása; hadiesemények során eltűnt személyek felkutatása;
hadiesemények helyszíneinek történeti és helyi kutatása, a kap-
csolódó ismeretek terjesztése, a tevékenység bemutatása; a mű-
ködés területén kulturális rendezvények, helytörténeti-hadtörténeti
kiállítások, találkozók, ifjúsági táborok szervezése; a történelmi Ma-
gyarország területén a történelemre épülő idegenforgalmi fejlesz-
tések előmozdítása; együttműködés a hazai és nemzetközi
intézményesített és önszerveződő hadisírgondozó, kulturális és ha-
gyományőrző szervezetekkel; nyomtatott és elektronikus kiadvá-
nyok szerkesztése, kiadása.
Annak ellenére, hogy Bácskában is folytattak már kutatásokat, az
Egyesület fő tevékenysége Kárpátaljára irányul. 2006 óta, mint ba-
ráti társaság, 2012 óta pedig már mint civilszervezet, a Tarac és a
Tisza folyók völgyében térképezi fel a magyar katonasírokat, hogy
ezek beazonosításra kerüljenek, állapotuk ne romoljon tovább. A
kutatások során a tagok Kerekhegy (Okrugla), Taracköz (Tereszva),
Kökényes (Ternove), Aknaszlatina (Solotvino), Rahó (Rahiv), Tisza-
bogdány (Bogdan), Tiszaborkút (Kvaszi) és Kőrösmező települése-
ken, valamint a környékükön eltemetett II. világháborús, és részben
I. világháborús honvédek sírjait azonosították be, Taracközben, Ti-
szaborkúton és Kőrösmezőn pedig megkezdték az ott lévő temetők
katonai parcelláinak rendbetételét. Az elmúlt hét év során igen jó
kapcsolatot alakítottak ki a helyiekkel, ezen belül pedig a szórvány
magyarsággal.
Az Egyesület 2013-tól már a Honvédelmi Minisztériummal együtt-
működve és annak megbízásából – a tárca ez irányú tevékenysé-
gének részbeni átvállalásával – végzi Kárpátalja técsői és rahói
járásaiban, továbbá az egykori Galícia (Ukrajna – Ivano-Frankivszi
terület) egyes részeiben a magyar katonai sírok felkutatását. 
A szentendrei székhelyű szervezetnek jelenleg tizenöt tagja van, el-
nöke Hangácsi István nyugállományú honvéd mérnök alezredes.  

HADTÖRTÉNETI ESTÉK A VIZES NYOLCAS uSZODA 
ÉS SZABADIDőKÖZPONTBAN

A rendezvények 18.00 óraikor kezdődnek, bárki által látogathatóak
és ingyenesek.
Szeptember 26. csütörtök, 18.00 
A DON-KANYAR. Hatos Gyula – Kele Andor – Debreceni Mihály „Ott
a messzi Donnál...” c. 50 perces dokumentumfilmjének vetítése,
beszélgetés az alkotókkal. Meghívott vendégek: Illésfalvi Péter had-
történész, dr. Lippai Péter honvéd ezredes.   
Október 24. csütörtök, 18.00
AZ ÁRPÁD VONAL. Dr. Szabó József János hadtörténész előadása. 
November 28. csütörtök, 18.00
BuDAPEST OSTROMA 1944-45. Dr. Ungvári Krisztián történész elő-
adása.
Január 23. csütörtök, 18.00
MAGYAR HADIFOGLYOK A II. VILÁGHÁBORÚBAN ÉS AZT KÖVE-
TőEN. Dr. Bognár Zalán történész előadása.
Február 27. csütörtök, 18.00 
DOBERDÓ. „Akik jártak Doberdónál” c. 50 perces dokumentum-
film vetítése, beszélgetés az alkotókkal. Meghívott vendégek: Pintér
Tamás történész, Rózsafi János és Stencinger Norbert kutatók, Kele
Andor operatőr.

Mária napi megemlékezés 
A Szentendre Izbégi Baráti Kör Egyesület szervezésében szeptember
7-én délután tartottuk a már hagyományos Mária napi megemlé-
kezést a kőhegyi Mária-szoborfülkénél. Az ünnepi misét Fajcsák
Tibor, a Szent András-templom plébánosa tartotta.
A résztvevők halhattak az e naphoz, illetve időszakhoz kötődő népi
hagyományokról és a Mária-szoborfülke történetéről. Pethő Zsoltné
Németh Erikától megtudtuk, hogy a szoborfülkét 1918. augusztus
25-én állította Hladek Ferdinándné: „A végtelen jóságos Istennek és
kegyes Szent Szűznek fogadalmam beváltására, a saját szőlőmbe, a
vallásosság emelésére a Szent Szűz szoborképét felállítom”
Az azóta eltelt időszakban a szoborfülke alaposan megrongálódott,
majd ledőlt. Jámbor Kálmán kezdeményezésére kb. 21 évvel ezelőtt
Maholányi Pál és az Izbégi Baráti Kör tagjai helyreállították. Sinka
Lakatos Csaba farkaslakai székely fafaragó készítette a szoborfül-
kében jelenleg található Mária-szobrot. 1992. szeptember 12-én dr.
Kiss György atya szentelte fel a helyreállított emléket, azóta min-
den évben a baráti kör tagjai, az izbégiek, a László-telepiek és a
város más részében lakók is „elzarándokolnak”, hogy emlékezze-
nek Jézus anyjára, Máriára. Nádasi Gyula Gáborné 

Szentendre Izbégi Baráti Kör elnöke

Varga júlia sikere Argentínában
Júliusban érkezett a hír, hogy a Templomdombi Általános Iskola 
Vizuális Műhelyéből egy nemzetközi gyerekrajz-pályázaton, melyet
a YUNGA és a FAO közösen írt ki a 6-10 éves korosztály számára,
Varga Júlia 2. osztályos tanuló 3. díjat nyert – 50 országból küldött
több mint 1000 rajz közül.
A rajzpályázat témája, célja az volt, hogy védjük meg a halászatot,
s tegyünk ily módon, a képek üzenetével, az egészségesebb világ-
ért. A fiatalok is felelősek azért, hogy milyen lesz a jövő, s tudniuk
kell, hogy fontos erőforrás a halászat és aquakultúra. A FAO és a
YUNGA olyan kampányt indított, melynek céljai közt szerepelt: aka-
dályozzuk meg az illegális halászatot, a tenger kizsákmányolását. A
jogellenes halászat veszélyezteti a halállományt, nemzetközi ösz-
szefogásra van szükség. A gyerekrajzok tükrözték mindazt, hogy a
fiatalok mit gondolnak erről.
Varga Julcsi 3. díjához szívből gratulálunk, és a templomdombisok
Vizuális Műhelyének felkészítő tanárának, Deli Gabriellának is
ehhez a kimagasló eredményhez.

Az első három helyezett rajza  (http://www.fao.org/)
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ÁRNy/szín/jÁték 
Az RS9 Színház bemutatja Az Ösvény című színdarabot szep-
tember 27-én, pénteken 19 órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében. 

„A világ, Govinda barátom, nem tökéletlen, nincs is bosszú úton a
tökéletesség felé: nem; hanem tökéletes minden pillanatban, min-
den bűn magában hordja a kegyelmet is, minden kisgyermekben
benne van az aggastyán, a csecsemőben a halál, minden haldok-
lóban az örök élet." 
Hermann Hesse Nobel-díjas író 1922-ben megjelent Sziddhárta
című hindu regéje a keleti és nyugati gondolatvilág határmezs-
gyéjén mozog. A főhős, Sziddhárta, az ifjú brahmana útra kel apja
házából, hogy meglelje az élet értelmét. Az aszkétáktól éhezni,
várni, böjtölni és gondolkodni tanul. Megismeri a nagy Buddhát, de
nem szegődik tanítványául, mint kedves barátja és kísérője, Go-

vinda, hanem a puszta tanítások helyett az élet érzéki valóságá-
nak megismerésére törekszik. A szerelem, a házasság, a játék-
szenvedély mind-mind állomásai lesznek életének, mely az
önzetlen szeretet és a fájdalmas lemondás megtapasztalásával
ér el a végső bölcsességhez.
Hesse írásaiban az európai kultúra, jelesül a német misztika
(Jacob Böhme, Eckhart mester) ugyanolyan jelentőségű, mint a
keleti. A kereszténységből a szeretet, a távol-keleti vallásokból
pedig az Egység gondolata hatott rá a legerősebben. Jelen művé-
nek ezen szintetizáló törekvése olyan nagy gondolkodókkal roko-
nítja, mint pl. Osho.
Ez a tematika az, ami bennünket is a legjobban izgatott a műben
és annak színpadi megjelenítésére sarkallt. A létrejött előadás
külön érdekessége, mely a művel való foglalkozás és annak ha-
tására érlelődött meg bennünk, hogy hangsúlyos szerepet kapott
az árnyjáték, mint színpadi forma. Ez az ősi színházi formanyelv a
javai és a kínai hagyományból származik. Úgy véljük, hogy annak
a szimbolikus, archaizáló kifejezésmódnak (regének), melyet az
írás használ, méltó és maximálisan találó ez a színházi médium.

Veres Dóra

Hermann Hesse Sziddhárta című hindu regéje nyomán színpadra
alkalmazta és rendezte Veres Dóra. Zene: Vedres Csaba, Ravi Shan-
kar & George Harrison, Lama Gyurme Jean Philippe Rykiel, Philip
Glass Vicleovágás. Animáció: Csáki Rita. Koreográfia: Veres Dóra,
Balogh Margit. Fény-hangtechnika: Balogh Benedek, díszlet-kivite-
lezés: Gombos László – Pure Effect. 
Szereplők: Álmosd Phaedra, Csáki Rita, Jászberényi Gábor, Jáger
Szabolcs, Hannus Zoltán, Tamási Leonárd.

Belépőjegyek a Dunaparti Művelődési Házban vásárolhatók elő-
vételben, illetve az előadás előtt a helyszínen. Ár: 1000 Ft felnőt-
teknek, 800 Ft diákoknak.

Erdélyben jártunk
Bár a rekord-árvíz miatt némi késéssel, de annál izgatottabb vára-
kozással vágtunk neki erdélyi kirándulásunknak az Izbégi Általános
Iskola 6/B osztályával. A késő délelőtti órákban léptük át a határt,
és célba vettük az első stratégiai pontot: Nagyszalontát. Az osztály-
főnök, Majnekné Horváth Kati jó előre felosztotta a gyerekek között
a tervezett látnivalókhoz kapcsolódó adatgyűjtést, háttérmunkát. 
Nagyszalontán, az ún. Arany-portán a korhű módon helyreállított pa-
rasztházban könnyen elképzelhettük Arany János gyermekéveit,
megkóstoltuk az udvarban a „feketén bólingató” eperfa unokájá-
nak a termését. Következő célpontunk a nagyváradi Szent László
Székesegyház volt, ahol a gazdag kegytárgygyűjtemény, a Szent
László-herma és a bazilika barokk szépsége még a kissé már elcsi-
gázott gyerek sereget is lenyűgözte. A késő délutáni órákban ér-

keztünk meg a magyarfenesi katolikus vendégházba, ahol Bárdos
Attila polgármester fogadott bennünket. 
Másnap délelőtt a házsongárdi temetőben tisztelettel adóztunk
Apáczai Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, Kós Károly, Dsida Jenő
síremlékei előtt, majd a Kolozsvár főterén álló Mátyás király szobor
köré csoportosultunk. A szakadó eső elől a tordai sóbányába me-
nekültünk, ahol a bánya mélyében kialakított európai színvonalú él-
ményközpontot a gyerekek lelkesen vették birtokba. Utána
Szentendre testvérvárosa, Zilah felé vettük utunkat, ahol a helyi re-
formátus templom, Ady Endre diákéveinek emlékhelyszínei és egy
fotókiállítás megtekintése fért bele időnkbe. A három nap szinte
egy pillanat alatt elröpült, annyi mindent láttunk, tapasztaltunk.
Vendéglátóink visszavárnak, s ha lehet, visszatérünk!                                                            

Nánási Andrea szülő
A cikk teljes terjedelmében a www.szevi.hu 
és a www.szentendreihirek.hu-n olvasható.

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!

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

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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Országos könyvtári Napok – 
könyvtárak az emberi kapcsolatokért
2013. október 7–13.

Október 7. hétfő, 18 óra (Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem)
ÉLETÜNK KRÍZISEI, LELKI ÖNVÉDELEM 
Vendégünk: SOMA (Spitzer Gyöngyi)

Október 8. kedd, 18 óra (Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem)
MÁTÉ GYÖRGY: OLVASNIVALÓ SZENTENDRÉRőL, 
SZENTENDREIEKRőL
Könyvbemutató. A könyvet méltatja: dr. Dietz Ferenc, Szentendre város pol-
gármestere

Október 9. szerda, 10 óra (Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem)
„KENYERES PAJTÁSOK”
Mesék az igaz barátságról, a testvéri összetartozásról, anyákról, fiúkról és 
lányokról. A legszebb emberi érzésről: a szeretetről, és az egymáshoz tarto-
zásról. A népmesék semmivel sem hasonlítható csodálatos világába 
KOVÁCS MARIANNA mesemondó vezeti be az érdeklődőket.

Október 10. csütörtök, 18 óra (Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem)
LITKEI-MÓRICZ IMRE: KIREKESZTETTEN
Könyvbemutató. A könyvet bemutatja: dr. Hamar Péter irodalomtörténész

Október 11. péntek, 10–19 óra (Pest Megyei Könyvtár, Barcsay-lépcső)
WEÖRES SÁNDOR VERSOLVASÓ MARATON
100 ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR!
Kérjük, jöjjön el Ön is, gyere el Te is, és olvass vagy mondj el kedved szerint
egy Weöres Sándor verset. Az egész napos felolvasáshoz, időpont igényléshez
előzetesen bejelentkezést kérünk a könyvtárosoknál vagy a pest.megyei.konyv-
tar@gmail.com e-mail címen! 

Október 13. vasárnap, 14–17 óra 
KÖNYVES VASÁRNAP DÉLuTÁN
Rendhagyó nyitva tartás a Pest Megyei Könyvtárban!
14:30 Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem
A TuDATOSODÁS ÚTJA
Rendező: Kertész Kata. A Kreatív Színházi Stúdió 2013. évi Luxemburgi Utca-
színházi Fesztivál ezüstérmes előadása. Töltsön velünk egy izgalmas, játékos
vasárnap délutánt skandináv hangulatban!
14:30–17:00 Pest Megyei Könyvtár
Gyermekprogramok:
JÁTSZÓSAROK
Ismerd meg a skandináv gyerek mesehősöket! Színezd ki kedvenc szereplői-
det! Öltözz Harisnyás Pippinek, Pettsonnak vagy Findusnak! – svéd ételek kós-
tolója (vörösáfonya lekvár, svéd kenyér). Böngéssz a svéd, norvég, finn, dán
mesekönyvek között, kölcsönözd ki, amit még nem olvastál!
15:30 Pest Megyei Könyvtár, Olvasóterem
A SKANDINÁV KRIMIK SIKERÉNEK TITKA
Vendégeink: Petrikovics Edit, Jo Nesbo műveinek fordítója és Babiczky Tibor, az
ÉS publicistája.

A Könyvtári Hét eseményeire szeretettel várunk mindenkit!
A belépés programjainkra díjtalan.

Borünnep a Skanzenben 
Szeptember 7-8-án Borünnepre várták a látogatókat a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. 

ItthON VAGy! MAGyARORSZÁG,
SZEREtlEk!
Skanzen a mesék bűvöletében – szeptember 28–29.

Szeptember 28-án és 29-én az Itthon vagy! Ma-
gyarország, szeretlek! programsorozat keretében
megmozdul az egész ország, kisebb-nagyobb te-
lepülések rendeznek eseményeket. Csatlakozva
a kezdeményezéshez szeptember utolsó hétvé-

géjén ingyen látogatható a Skanzen, s a két nap során mesés
programokkal várják a látogatókat.

Részletes programok a www.skanzen.hu oldalon

Olvasnivaló a rácsok mögé is
Ahhoz, hogy a fogvatartottak tartalmasan tölthessék el idejüket, hogy a
szabadulásuk utáni társadalmi visszailleszkedésük könnyebben végbe me-
hessen, a Pest Megyei Könyvtár is igyekszik a maga eszközeivel segíteni
e folyamatot. 2006-ban és 2009-ben már sikerült pályázati támogatással
jelentősebb mennyiségű könyvet vásárolniuk a váci és tököli börtönök
könyvtáraiba.

2012-ben ismételten éltek a Nemzeti Kultu-
rális Alap pályázati lehetőségével: így a me-
gyei könyvtár 2012 novemberében
pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemé-
nyi Kollégiumához a váci és tököli büntetés-

végrehajtási intézetek könyvtári állományának letéti formában történő
növelésére (pályázati azonosító: 3542/202). A pályázat sikeres volt, a
szép- és szakirodalmi, valamint szórakoztató könyvek kiszállítására 2013
szeptemberében került sor.
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Szentendre vonzó város a fiatalok számára

Szentendre az egyik legvonzóbb város
Magyarországon a fiatalok számára –
mutatják a tényadatok. Például az is,
hogy az országos átlagot jóval megha-
ladó a 35 év alattiak aránya a váro-
sunkban. A továbblépés lehetőségét
szolgálja az ifjúsági koncepció, mely-
nek részleteiről annak felelőse és meg-
alkotója, Pintér Ádám önkormányzati
képviselő számolt be a SzeVi olvasói-
nak.

Kinek szól Szentendre Ifjúsági Koncep-
ciója? Behatárolható a korosztály?
Szentendre ifjúsági koncepcióját 2011-ben
Kádár Kristóffal dolgoztuk ki a 14-35 éves
fiatalok bevonásával. Azért 14 éves kortól
vonjuk be a fiatalokat, mert kutatásaink
során megállapítottuk, hogy a város a leg-
fiatalabbak számára elegendő programle-
hetőséget kínál, a felső korhatárt pedig pró-
báltuk a legtágabb formában megállapítani.

Mi a koncepció lényege?
A koncepció célja, hogy a fiatalok megtalál-
janak minden lehetőséget, szolgáltatást,
programot a városban, hogy Szentendrén
otthon érezhessék magukat, ne kényszerül-
jenek a fővárosban tölteni a szabadidejüket.

Mi a kiinduló helyzet és hova akar el-
jutni Szentendre?
A kiinduló helyzetet legjobban a 2007-ben
készült városi ifjúságkutatás számai mutat-
ják, melyek az ifjúság igényeit mutatják.
Legfőbb hiányosságként a szórakozási le-
hetőségek hiányát, a közbiztonságot, a
sport és közlekedési lehetőségeket említet-
ték, főként ezekre a területekre koncentrál-
tunk, valamint az ifjúság minél szélesebb
körű bevonására a városi eseményekbe.

Kiket vontak be a koncepció elkészíté-
sébe? Nyitott volt és partnerré vált a vá-
rosvezetés? 
Minden középiskolába elmentünk beszél-
getni az érintett korosztállyal, a diákönkor-
mányzati képviselőikkel és fórumot is
tartottunk a városházán, ahol mindenki el-
mondhatta véleményét, javaslatait a kon-
cepcióról. A képviselő-testület két fordu-
lóban tárgyalta az anyagot, majd megal-
kotta az ifjúsági rendeletet, ami az önkor-
mányzat ifjúsági korosztállyal való kapcso-
latait szabályozza.

Hogyan zajlott a „társadalmi vita”? Mi-
lyen visszajelzések érkeztek a koncep-
cióra? 
A koncepció érdemi pontjairól nem volt
vita, mivel minden érintettet be-
vontunk az elkészítésébe, ezért
visszaköszöntek a fiatalok el-
képzelései a kész anyagban.
Apróbb pontosítások voltak
csak a második fordulós tár-
gyalásra.

Hogyan kívánja aktívvá tenni, bevonni a
városvezetés a fiatalokat a megvalósí-
tásba?
A fiatalokat elsősorban a Szentendrei 
Diákönkormányzaton és a még megalakí-
tandó Szentendrei Ifjúsági Fórum segítsé-
gével kívánjuk bevonni a döntéshozatalba
és a városi programok szervezésébe, de leg-
főbb célunk, hogy a tettre kész emberek
megtalálják egymást és saját maguk szer-
vezhessék – szükség esetén városi segít-
séggel – saját programjaikat.

Milyen erőforrások állnak rendelke-
zésre a végrehajtás során?
A koncepciót a lehetőségeket figyelembe
véve úgy készítettük el, hogy komoly anyagi
erőforrásokat ne igényeljen, hiszen nincs sok
szabadon felhasználható forrása a városnak.
Szerintünk a célok egyesítésével, az prog-
ramlehetőségek hirdetésével, összefogással
nagyon sokat lehet elérni. A további elképze-
léseinket alapvetően pályázati forrásból tud-
juk megvalósítani, melyekkel már mostanra
körülbelül 2 millió forintot nyert a város.

Milyen látványos és „kézzel fogható”
eredményeket hozott és fog hozni a
koncepció?
Elkészült a cselekvési terv, ami alapján

megalakult a Szentendrei Diákönkor-
mányzat. A képzésükre pályázat

keretében nyertünk forrásokat
immáron a második évben.
Emellett megalakult a Kábí-
tószer Egyeztető Fórum a

szakma képviselőinek bevoná-
sával, elkészült a jövőre vonat-

kozó terv, pályázati forrásból. Készül a
várost bemutató, fiataloknak szóló „tan-
anyag”, ami a lokálpatrióta nevelést szol-
gálja. Több ifjúsági egészségnevelő program
indult az utóbbi években az Egészséges Vá-
rosért Közalapítvány és a SZEI bevonásával.
Figyelembe vettük a fiatalok szempontjait
az új korzó kialakításánál. Szóval elég sok
területen indult a munka, de önkritikusan
azt kell mondanom, hogy a tavalyi reorgani-
záció miatt sajnos kevesebb idő jutott erre a
területre, viszont most ősztől ismét nekive-
selkedünk a koncepció megvalósításának.

Kempf

5508 
18 év alatti fiatal  

él Szentendrén Pintér Ádám
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FutÁS
A Szentendrei Futókör versenyzői közül öten álltak rajthoz a zsám-
béki terepfutó versenyen. Erős szélben, szakadó esőben és hideg-
ben teljesítette mindenki a távokat. Nagyon büszke vagyok
tanítványaimra, hiszen embert próbáló körülmények közt futottak.
Barnabás lenyűgözően végrehajtotta a megbeszélt tervünket, és
rajt-cél győzelmet aratott. Dicséret illeti Csillát és Levit is, akik meg-
küzdöttek a szintemelkedéssel, a sárral és a hideggel. Máté nagyon
jól teljesített, mert az iskolai védőoltás miatt kicsit legyengülten 2.
lett!
Következő versenyünk egy 4X400m-es (Graf Míra, Szappanos Be-
nedek, Néda Julis, Néda Tamás) váltó, ahol célom célunk csakis a
győzelem, ám ez nem lesz könnyű feladat.
Eredmények:
Tuczai Barnabás (500 m) 1. hely (Barcsay iskola)
Murányi Máté (1000 m) 2. hely (Izbégi iskola)
Medve Csilla (6000 m) 1. hely (Szentlászló)
Murányi Levente (6000 m) 2. hely (Móricz gimnázium)
Gedeon Zsolt (6000 m) 1. hely (Szentendrei Futókör, PSN. Zrt.)

úSZÁS
XXV. Nagy Sándor–emlékverseny, 
szeptember 14., Gyopárosfürdő

Három nemzet (magyar, román, szerb) 24 egyesületének 327 ver-
senyzője állt rajthoz a hagyományos versenyszezon-kezdő XXV. Nagy
Sándor-emlékversenyre, melyet a Békés megyei ÚSZ és az Orosházi

ÚE rendezett a gyopárosfürdői
vízi komplexumban. Pest me-
gyét és Szentendre városát a
Kossuth SE képviselte, 11 fős
sportolói nevezéssel. Az időjá-
rás sajnos nem fogadta kegyei-
be a rendezvényt; az ellenfelek
mellett a zord, 13 fokos hő-
mérséklettel és a szakadó eső-
vel, széllel is meg kellett
küzdeniük a sportolóknak. 
Versenyzőink 31-szer álltak
rajthoz és 11 új egyéni csúcsot,
18 pontszerző helyezést jegy-
eztek. A pódiumra két verseny-
zőnk állhatott fel: SZABÓ
Teodóra ’97, aki 2 arany-, 1

bronzérmet, illetve PINTÉR Áron ’02 , aki 2 arany- és 2 bronzérmet
szerzett. Az egyesületi pontversenyben a 9. helyezést értük el 90
ponttal! Kiemelendő még csapatunkból UTASI Tamás ’01, aki
három számban, illetve TÓTH Dominik ’02, aki négy versenyszám-
ban is élete legjobbját nyújtotta! Teljesítményünk értékét növeli,
hogy a V8 Sportuszoda felújítási-, átalakítási munkálatai miatt a
szakosztály hivatalosan csak szeptember 7-én kezdte el a trénin-
geket. A nyitást megelőzően azonban ifj. Szabó László vezetőedző
fakultatív edzésekkel hangolta rá az edzésmunkára szorgalmasabb,
igyekvőbb tanítványait az újpesti AQUAWORLD víziparadicsom
sportmedencéjében.
A szakosztály következő versenye a szentendrei V8-ban a Kossuth
SE által rendezendő Pest megyei CSB. III. fordulója lesz október 5-
én, mely regionális sporteseménynek fővédnöke dr. Dietz Ferenc
polgármestere lesz. A V8 és a Kossuth SE életében ez lesz az első
hivatalos MÚSZ és Pest megyei ÚSZ égisze alatt rendezett akkredi-
tált úszóverseny, melynek kiírása a Szövetség és az országos szak-
mai honlapokon is megtalálható az alábbi linken:
http://www.swimmingworld.hu/images/files/PMCSB13_3_%20for
d_Sztendre%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20(1).pdf

jubileumi kőhegy-futás
Idén ünnepeljük a Czibulka János menedékház
80 éves fennállását. Ez alkalomból futóversenyt
szerveznek szeptember 28-án, 10.00 órától.  
A rajt a Püspökmajor-lakótelep, a befutó pedig a
Czibulka János menedékház. 
Táv: 3333 m. Szintkülönbség: 205 m. 
Regisztráció, helyszíni nevezés: V8 Uszoda.
A helyszíni nevezés 500/1000 Ft, 
előnevezés 200/500 Ft. 

Előnevezés szeptember 26-ig: 
szkhse@freemail.hu
További információ: 
06-30-265-3273
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lABDARúGÁS
Az öregfiúk is elkezdték a bajnokságot
szeptember 5-én.

Visegrád – Szentendre VSE (öreg-
fiúk) 2-3 (0-3). 

A szentendrei vendégcsapat az első fél-
időben gyorsan megszerezte a vezetést
Vaczó T. révén, majd ezt követően az
egész első félidőben uralta a játékot és
további két gólt szerzett Szabó Gy. és
Bogdán E. (11-esből) jóvoltából. A má-
sodik félidő változatos játékkal telt, a vi-
segrádiak két góllal (Kreisz F. és Tóth G.
szerezték) közel kerültek a döntetlen-
hez, az utolsó negyedóra a visegrádiaké
volt, de Oláh Attila, a vendégek kapusa
mindent védett, illetve hazaiak kihagy-
ták lehetőségeiket. A fáradó szentend-
reiek cserékkel frissültek, és nehezen
ugyan, de megtartották a három pontot
érő egygólos előnyt.

Az öregfiúk második mérkőzésére szep-
tember 8-án került sor Szigetmonosto-
ron. Szeptember 9-én  ismét idegenben)
újabb győzelmet aratott a szentendrei
öregfiúk csapata:

Szigetmonostor – Szentendre VSE
(öregfiúk) 1-5 (1-4). 

Azonnal támadólag léptek fel a vendé-
gek, és a sokadik jó akció végén Hor-
váth Csabát elkaszálták a tizenhatoson
belül. A büntetőt Bogdán Endre higgad-
tan értékesítette (0-1). A válasz – az
egyenlítés – egy szöglet utáni kavaro-
dásból jött, Karnevál József közelről a
hálóba lőtt: 1-1. A Feiyenoord színeiben
(világoskék-fehér) játszó szentendreiek
fokozták az iramot, és Dombay Zsolt
„Dozsó”, majd Szabó Gyuri révén 3-1-es
vezetést szereztek. Sőt! A középen is-
mételten előre törő Szaka Robi pontos
átadását Stoltz András belőtte, így 4-1-
es szentendrei vezetéssel fordultunk. A
második játékrészben a vendégfölény
folytatódott, és Stoltz András ismét
eredményes volt: 1-5! A továbbiakban
enyhült a szentendrei fölény, ami a fá-
radtságnak volt köszönhető, a hazaiak
pedig, ha helyzetig el is jutottak, Oláh
Attila kapus a helyén volt. Boros Attila
edző jól látta a visszaesést, s a fáradó
játékosok helyére a csereként küldöttek
harcossága átsegítette a csapatot a
holtponton. A végjátékban mindkét ol-
dalon adódott egy-két helyzet, de gól
nem született, a „sporik” kezükben tar-
tották a mérkőzést.

G. P.

judit Szentendréért sakkozik

Legutóbbi lapszámunkban örömmel adtunk hírt a Szentendrei Sakkiskola ígéretes
tehetségéről, aki decemberben az Egyesült Arab Emírségekben képviseli majd Ma-
gyarországot és Szentendrét az Ifjúsági Korcsoportos Sakkvilágbajnokságon. „Ko-
vács Judit az egyik legtehetségesebb versenyzőnk” – mondta róla edzője, Guba
Miklós, a városi sakkiskola vezetője. Kíváncsiak voltunk, hogyan jutott el a mind-
össze tizenegy éves, tahitótfalui kislány a rangos megmérettetésig. 

Mikor tanultad meg az első lépéseket?
Még Tusák Józsi bácsitól tanultam a sakk
alapjait, aztán, amikor harmadik osztályos
voltam, egy sakkversenyen találkoztam ed-
zőmmel, Guba Miklóssal. 

Mi az, ami megfogott ebben a sportban?
A logikus gondolkodás és persze a győze-
lem.

Hány lépéssel tudsz előre kombinálni?
Amikor még nagyon sok bábu van a táblán,
úgy 4-5 lépéssel előre gondolkodom.

Milyen egy sakkedzés, hogyan készülsz
fel a versenyekre?
Nagyon jó gyakorlat, amikor meccset ját-
szunk, de gyakran megnézzük nagymeste-
rek partijait, s a végjáték taktikai feladatait
vesszük át.

Mennyit gyakorolsz?
Heti háromszor két órát, de otthon is ját-
szom minden nap, általában még két órát.
Könyvekből is tanulom vagy a számítógépen
játszom.

Nem túl nagy kihívás egy program ellen
meccset vívni?
De, így inkább online játszom más sakko-
zókkal.

Többször is nyertél országos rapid ver-
senyeken. Hogyan kell elképzelnünk
egy ilyen villámmérkőzést?
A lényege a gyorsaság, mert a versenysakk-

ban egy-egy mérkőzés 6 órán át is tarthat,
itt 20 perc jut az egész partira, lépésenként
3 másodperc bónuszidővel. A nagy mérkő-
zéseken a legnehezebb a koncentráció, az
utolsó fordulónál már mindig nagyon elfá-
radok.

Ha éppen nem sakkozol, mivel szeretsz
foglalkozni?
Sokat focizom bátyáimmal, Ádámmal és
Gáborral, futni is szeretek.

Mi a kedvenc tantárgyad?
A matek és tesi.

Nem lepődtem meg...

Az alma nem esett messze fájától, hiszen
Judit édesanyja matematika-informatika-
testnevelés szakos tanár Budakalászon,
édesapja tanító Tahitótfaluban. Ők vették
észre, hogy lányuk sakktudása rendkívül
gyorsan fejlődik, így mindenben támogatják
további tanulmányaiban. Nagyon büszkék
arra, hogy Judit számos hazai és nemzetközi
versenyen 1-2. helyezést ért el, s ő lett leg-
utóbb Pest megye serdülő bajnoka. Ma már
tagja Szentendre felnőtt csapatának is.
Szeptember elején a Magyar Sakkszövetség
kitüntetését vette át Judit és Matos Bálint,
aki szintén a Szentendrei Sakkiskola ver-
senyzője. A díjat a 2012-ben, Mureckben
megrendezett versenyeredményeikért, il-
letve egészéves munkájukért nyerték el
Szentendre ifjú sakkversenyzői.

Sz. N.
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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

Szentendrei karatésok útban 
az Európa-bajnokság felé!
A nyári szünetben kezdte meg felkészülését a Piramis Sportegye-
sület nyolc válogatott karatékája a Budapesten november 2-án meg-
rendezésre kerülő 41. Wadokai Karate Európa-bajnokságra. A
Magyar Szövetség 2006. után újra elnyerte a rendezés jogát, így
hazai közönség előtt mérettetnek meg versenyzőink.
Mint arról az elmúlt években beszámoltunk, a Piramis SE karatésai
nagyon szép sikereket tudhatnak maguk mögött, többen már több-
szörös Európa-bajnokok vagy helyezettek. Tóth Attila, az egyesület
elnöke és karate szakosztályának vezető edzője elmondta, hogy a
versenyzők már túl vannak az alapozáson, és jelenleg a „finom han-
golást” végzik. A nagy verseny előtt még három hazai verseny vár
rájuk. Az egyesület nemrég alakította ki és költözött új és minden
igényt maximálisan kielégítő edzőtermébe, ahol remek feltételek
várják a sportolni vágyókat. Karatésaink jelenleg heti öt edzéssel
és hétvégi edzőtáborokkal, illetve versenyekkel készülnek. 
Kollár Eszter, a Szentendrét képviselő válogatott versenyzők egyet-
len hölgy tagja az idén debütál a nemzetközi porondon. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy rendkívül izgul, és reméli, hogy sikeresen
helyt fog állni. Nagyon szeretne a dobogóra felállni, és van egy titkos
vágya is…
A versenyre készülő karatékák az és első felében megrendezett há-
romfordulós Magyar Bajnokságon elért eredmények alapján kvali-
fikálták magukat a válogatott soraiba kata – formagyakorlat
és/vagy kumite küzdelem versenyszámokba.

A versenyzőink:
Kollár Eszter U14 egyén kata és kumite
Kollár András kadet egyéni kata és csapat kata
Juhász Tamás Máté kadet egyéni kata, csapat kata és kumite
Szűcs Tamás junior egyéni kata és csapat kata
Bertalan Máté junior egyéni kata
Bereczki Roland U21 egyéni kata és csapat kata
Herczeg Balázs felnőtt egyéni kata és csapat kata
Tóth Péter felnőtt egyéni kata és csapat kata

Az egyesület új edzőtermében szeretettel vár minden érdeklődő
gyermeket és felnőttet egyaránt ovi karate, ovi torna, ifjúsági és fel-
nőtt karate, zenés női torna edzéseire. 
Edzőterem címe: Rózsa utca 8.
Információ (órarend, időbeosztás stb.): Tóth Attila, 06-20-444-3160

tENISZ
A Dunakanyar Tenisz Klub Sport-
egyesület mindkét csapata ját-
szott a hétvégén. 
Az OB III-as csapat szeptember
7-én a TC Monor ellen győzött
6:3-ra, míg vasárnap (8-án) a
Százhalombattai VUK SE ellen
9:0-ra nyert. Ezzel a két győze-
lemmel továbbra is veretlen a
csapat.
A megyei csapat szombaton ki-
kapott Monor 1-es csapatától,
míg vasárnap 4:2-re verte VÁC
csapatát.
A fiú 12-es versenyzők dereka-
san helyt álltak a Budaörsön
rendezett 2. kategóriás korosz-
tályos versenyen. Valentin Do-

minik a legjobb négy közé jutásért szenvedett vereséget, míg a
Thúri-Nagy Dominik–Valentin Dominik páros a harmadik helyet sze-
rezte meg.
Bartakovics Marcell és Szappanos Marci a Budaörsön megrende-
zett felnőtt vidékbajnokságon próbált szerencsét, de sajnos az első
körben mindketten kikaptak.

B. P.

tAEkWONDO
A Pile SC (Pilisszentkereszt) Taekwondo szakosztálya alapozó ed-
zőtábort tartott augusztus 26-30. között. A tábort napközis formá-
ban szervezte Glück Géza szakosztályvezető edző. Az ötnapos
edzéssorozaton tizennégyen, főleg 10-14 évesek vettek részt. A fia-
talok napi két edzést végeztek, majd a tábor erőfelmérő háziver-
sennyel zárult. Glück Géza edző tömör summázata: – Úgy érzem, a
tábor elérte, amiért szerveztük, kemény alapozás volt ez az őszre,
amikor is az első versenyre október 5-6-án Üllőre utazunk, ahol a
sportcsarnokban nemzetközi versenyen veszünk részt formagya-
korlatban és küzdelemben egyaránt.

G. P.

Valentin Dominik a kupával
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Nagy sikert aratott az első Szentendrei Nagy Sportágválasztó!

V. Pilis tekerő kerékpáros kalandtúra
Az ötödik alkalommal megrendezett Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra a térség kiemelkedő kerékpáros rendezvénye, ahol az ország tá-
voli részeiről, Szolnok, Tatabánya, Székesfehérvár, Győr környékéről is érkeznek a kalandozó csapatok. 
Az egyre népszerűbb túra megrendezését ez évtől Szentendre Önkormányzata vállalta fel, a Sportágválasztó társrendezvényeként. A ka-
landos útvonalakon és az izgalmas sportállomásokon 540 tekerő vett részt. A családbarát szervezésnek is köszönhetően a 30 km-es Csa-
ládi II. útvonalon 330 résztvevő kompozott és tekert végig a Duna mentén, és töltött el egy szép napot Szentendre térségében. A kalandtúra
zárásaként tombolasorsolás várta a visszaérkezőket, ahol a főnyereményt, a Neuzer kerékpárt a pomázi Drótlovasok csapat hatéves
tagja, Szentesi Áron nyerte el! Ezúton is gratulálunk a nyertesnek, és kívánunk sok örömet a bringához! 
Pilisi Tekerő Partnerek: Leányfalu Termálfürdő, SZESZVAME, Oszoly Környezetvédő Egyesület, Pilisszentlászló Önkormányzata, Magyar
Vár, Bodor Major, Góliát Kajak-Kenu Egyesület, Hegyimazsolák Sportegyesület. 

Szeptember 6-7-én szikrázó napsütésben, csodálatos kora őszi idő-
ben zajlott az első alkalommal megrendezett Szentendrei Nagy
Sportágválasztó. A rendezvényt dr. Dietz Ferenc, Szentendre pol-
gármestere nyitotta meg. Az önkormányzat szervezésében megva-
lósuló rendezvényen több mint 2500-an vettek részt a két nap alatt.
A látogatókat Szentendre és térsége 25 sportegyesületének segít-
ségével bokszring, terepkerékpár és futópálya, grundfoci, a Dunán
kajak-kenu és sárkányhajó, és még sok izgalmas sportolási, kipró-
bálási lehetőség várta. Számos oktatási intézményből jöttek gyer-
mekek Szentendre és környékéről, hogy a közel 50 kipróbálható
sportág közül válasszanak. A klasszikus sportágak mellett olyan
mozgásformák is megjelentek, mint a krav-maga, a lovasíjászat,
vagy a cheerleaders.
Számos neves sportoló tette tiszteletét a két nap alatt, így a gyere-
kek többek között találkozhattak

Marosi Ádám öttusa világbajnokkal és Kósz Zoltán olimpiai bajnok
vízilabdázóval. A regisztrációs lapot kitöltő látogatók között a szom-
bati sorsoláson ajándékokat osztottak ki, míg a rendezvényen meg-
jelent élsportolók, bajnokok aláírásából legtöbbet összegyűjtők
ajándékcsomagot vehettek át. Az aláírásgyűjtés győztesei 37
élsportolótól szerezték meg az autogramot.
Remélhetőleg sok gyermeket és felnőttet magával ragadott a sport
kavalkád, és a jövőben az egyre növekvő szentendrei sportélet részt-
vevőivé válnak!   
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a közreműködő sport-
egyesületeknek, hogy színvonalas, a látogatókat a sportok kipró-
bálására csábító jelenlétükkel nagymértékben hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez!
A Pilisi Tekerő és Sportágválasztó támogatói: Coca-Cola HBC, De-
cathlon, Emberi Erőforrások Minisztériuma, BSS Oil, Visegrádi Ás-

ványvíz Kft, DMRV, Eumet.hu, Vizes Nyolcas, Lehel és
Társa Kft, Whynot?!Group Kft, Balázs kerékpárbolt, Ke-
rékmánia, Neuzer Kft, Hámori Kerékpárbolt, Tahitótfalu
Önkormányzata, Szigetmonostor Önkormányzata.
A Sportágválasztón közreműködő partnereink voltak:
Honvéd Kossuth SE Szentendre, Dunakanyar SE, Szent-
endrei Kinizsi SE, V-8, Szentendre Sleepwalkers Baseball
SE, Szentendrei Turul Egyesület, Kerékmánia, Szentend-
rei Városi Sportegyesület, Piramis SE, Szentendrei Egész-
ségfejlesztő és Küzdősport Egyesület, Szentendrei
Sakkiskola, Szentendrei Női Kézilabda Egylet, Dunaka-

nyar Tenisz Klub Egyesület, Bodor Major Lovassport Egyesület, Kék-
ség Természetjáró Búvár Klub, Presto Sport és Szabadidő Egyesület,
Szentendrei Kajak-Kenu SE, Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros
Túraegyesület, Kópé Úszó- és Vízilabda Sportegyesület, Diamond
Cheer Dance D.C.D, ÉTI-SE Vadlibák Sárkányhajó csapat, Farkasvár
Kulturális és Diáksport Egyesület, Welldance SE, Szentendrei Ko-
sárlabda SE, NSV Óvoda, MUSHASI DOJO, Honvéd Kossuth Lövész
Klub.
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ADÁSVétEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, kitün-
tetéseket, 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.

Eladó garanciális Mercedes! Kalcitfehér, 2
és 3/4 éves, 2014. novemberig teljes kö-
rűen garanciális Mercedes C200 CDI dízel
automata, „Avantgarde Blue efficiency”
kivitel, 40 E km-rel, csak általam hasz-
nált, sérülésmentes, magyar nyelvű navi-
gációkkal, Pajzs riasztórendszerrel, téli
gumival, extrákkal eladó. Ára 7 M Ft. 
Dr. Pázmány Annamária, 06-20-967-
6870.

ÁllÁSt kERES
Szentendrén állást keres leinformálható,
középkorú hölgy bolti eladó, idősgondozó,
konyhai és takarítói munkában. Tel. 06-
30-212-9798.

Negyvenes, gyakorlott háziasszony takarí-
tást és idősellátást vállal. Tel. 06-70-277-
9955.

Fiatalember állandó éjszakai munkát vál-
lal. Tel. 06-20-544-4881.

ÁllÁSt kíNÁl
Szentendrei cukrászdába gyakorlattal
rendelkező pultost keresünk. Idegennyelv-
tudás szükséges. Tel. 06-20-468-0566.

Szentendre belvárosában lévő Szemira-
mis kozmetikába sminktetoválni tudó
kozmetikust felvennék heti 24 órában.
Tel. 06-30-740-3332.

EGéSZSéG
Masszázskezelések! Várom gyógyulni és
pihenésre vágyó vendégeimet. Vállalok
gyógy-, svéd-, fogyasztó-, frissítő-, relax- és
nyirokmasszázst is. Ár: 3000 Ft/óra. Ház-
hoz is megyek. Tel. 06-20-288-5868.

Jóga a V-8-ban szerdánként 18 és 19.30
között. Erősítő és lazítógyakorlatok, kon-
centrációnövelés, relaxáció. Tel. (26) 300-
409, email: tyaag@satyananda.hu.
www.satyananda.hu

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakeze-
lés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-6456.

Állapotfelmérés alapján személyre sza-
bott program az egészsége helyreállítá-
sára. Mellékhatások nélkül gyógyulhat.
szentendreiegeszsegkozpont.web-
node.hu. Tel. 06-30-955-0235, 06-20-
430-9999.

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

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

Szentendrén, a Széchenyi téren 42 nm-es,
III. emeleti, erkélyes, bútorozott lakás
kiadó. Tel. 06-30-422-5358.

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 előnyben.
Tel. 06-30-485-5370. e-mail: gar-
denrsz@gmail.com.

Szentendrei kis lakás maximum 2 fő ré-
szére kiadó. Tel. 06-70-334-8425.

lAkÁS, INGAtlAN
Szentendrén keresek eladó garzont vagy
egyszobás lakást. Tel. 06-20-355-8809.

Pismányban, aszfaltos utcában, ősfás
övezetben új építésű. kiváló minőségű,
panorámás családi ház 90%-os készült-
ségben 44 900 00 Ft-ért, illetve teljes ké-
szültségben 49 900 Ft-ért eladó. (Igény
szerinti kialakítás). Tel. 06-30-699-4594.

Szentendrén, a Pap-szigetnél garzon (be-
rendezett, cirkó) eladó 6,2 millió Ft-ért
(kp). Tel. (26) 316-478.

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

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen eladó
49 nm-es, teljesen felújított lakás. Irá-
nyár: 13,9 millió Ft. Tel. 06-30-740-3332.

Műtermes családi ház eladó Szentendrén,
a piactérnél. Tel. 06-30-540-5639.

Szentendre történelmi belvárosában két-
generációs családi ház eladó vagy ki-
sebbre cserélhető. Tel. (26) 314-199.

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

30 nm-es garzon kerttel, önálló rezsivel
kiadó. Tel. 06-20-570-6847.

Szentendrén, aszfaltos utcában új épí-
tésű, igényes kivitelezésű, társasház jel-
legű lakások eladók a megyében a
legjobb áron. Már 17 500 000 Ft-tól!
Külön mérők, gázkazán, burkolatok, sza-
niterek az árban. Kertkapcsolat, terasz.
Tel. 06-30-494-9987, 06-30-699-4594.

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás tulaj-
donostól eladó csúsztatott zsalus társas-
házban, Szentendrén. Tel.
06-70-604-4882.

A Füzesparkban 54 nm-es, tehermen-
tes, azonnal költözhető öröklakás tu-
lajdonostól eladó. Tel.
06-70-252-1547, 06-30-255-6273.

OktAtÁS
Érettségire felkészítés, korrepetálás nagy
gyakorlattal TÖRTÉNELEMBŐL, MAGYAR-
BÓL. Tel. 06-30-540-5639.

Tisztelt Szülök, kedves Tanulók! Két diplo-
más fejlesztő pedagógusként, családgon-
dozói tapasztalatokkal, lakhelyváltoztatás
miatt keresek új tanítványokat rendsze-
res korrepetálásra Szentendre és környé-
kén. Bátran vállalom problémás általános
iskolai tanulók felkészítését is pótvizs-
gára-vizsgára... Szinte mindenkivel szót
értek, közel 30 éves munkám eddigi
eredményei is ezt bizonyítják! Térítésmen-
tes próbaóra lehetséges. Bajcsi József,
tel: 06-30-610-9959.

ÉRETTSÉGI UTÁNI INGYENES SZAK-
KÉPZÉS! 2 éves OKJ-s idegenvezető
szakképzés Szentendrén: • tanulói
jogviszony, diákigazolvány • iskolázta-
tási támogatás, egészségbiztosítás •
szakirányú továbbtanulás esetén 30
többletpont beszámítás • intenzív
nyelvoktatás, középfokú nyelvvizsgára
felkészítés. Tel. 06-20-575-2875.

Matematikából és fizikából korrepetálást,
érettségi vizsgára tesztlapokkal ellenőr-
zött felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-
3543.

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

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

8. osztályosoknak és érettségizőknek
vizsga-előkészítőt tartok matematikából
kis csoportban, elérhető áron. Tel. 06-30-
357-0352.

Német anyanyelvű tanár vállal ECL nyelv-
vizsgára és érettségire felkészítést. Tel.
06-20-918-3026.

RéGISéG
GYűJTEMÉNYT (bélyeg, képeslap, pénz,
plakett. jelvény, katonai, keleti stb.) vásá-
rol magángyűjtő. Pál István. Tel. 06-20-
947-3928.

SZOlGÁltAtÁS
Minőségi kertek-, öntözőrendszerek terve-
zése, kivitelezése és fenntartása megbíz-
ható szakembertől. Meglévő kertek
rendbetétele, átalakítása, illetve minden,
ami kert. www.akerteszek.hu, Szőcs Mik-
lós, 06-20-374-9442.

Elromlott? Ami elromlott az Ön otthoná-
ban, én megjavítom. Víz, villany, csatorna,
háztartási gép, zár, ajtó, ablak, festés,
mázolás, burkolás. Szentendre és kör-
nyéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-944-8677.

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

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

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Negyvenes gyakorlott háziasszony takarí-
tást és idősellátást vállal. Tel. 06-70-277-
9955

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén.
Manikűr, thai talp- és lábmasszázs re-
ferenciával. Tel. 06-20-514-3323.

VILLANYSZERELÉS! Lakásoktól 
az irodaépületekig vállalunk mindent,
ami villanyszerelés. Vállalunk 
riasztórendszerek-, tűzoltó-berendezések
telepítését, EPH-kialakítást, valamint
templomi padokhoz elektromos fűtés 
kialakítását, almérők- és érintésvédelmi
hálózatok szerelését. Korrekt árak! 
Tel. 06-30-9-622-629, Csatlós László.

tÁRSkÖZVEtítéS
Deborah színvonalas társközvetítője kul-
turális rendezvénywekkel egybekötve sze-
retettel várja Önöket minden
korosztályból. Tel. 06-1-240-0090, 
06-1-331-0622, 06-30-469-9411.

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

Kedves Olvasók! Kedves Állatbarátok és Adományozóink!

Egyesületünk a hónap elején megkapta az adóhatóság hivatalos értesítését
a civil lakosság 1%-os adó felajánlásaiból egyesületünk javára beérkezett
adomány összegéről. Egyéb állami és/vagy lakossági támogatás hiányában
ez az összeg kell fedezze az állatmenhely következő, 2013-14. évi fenntartá-
sának és üzemeltetésének költségeit.
Sajnos a nekünk felajánlott összeg évről évre csökken, idén ismét mintegy
25%-kal kevesebbet kaptunk, mint előző évben, ezért óriási erőfeszítésre
lesz szükség, hogy az állatmenhelyet a jelenlegi leterheltséggel és állatlét-
számmal fenn tudjuk tartani.
Minden kedves adományozónak hálásan köszönjük a felajánlását! 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

Hagyományos kutyás felvonulás és örökbefogadó nap
Szentendrén október 6-án vasárnap 10.00–14.00 között
a Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület 
szervezésében

Fővédnök dr. Dietz Ferenc polgármester.
Ünnepeljünk együtt – felvonulás, szórakoztató programok, árusítás, ado-
mánygyűjtés, vetélkedők!
Díszvendégünk: Oroszlán Szonja színművésznő Honey nevű kutyájával
HELYSZíN: Dunakanyar nagy parkoló (11-es út mellett)

ÁRVÁCSkA ÁllAtVéDŐ SAROk •    06-20-571-6502    •   WWW.ARVACSkA.hu
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Tel./fax: 26/310-882, 301-272
nyitva tartás: H-cs: 7.00-16.30
P: 7.00-16.00, szo: 8.00-12.00
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
• kézi autómosást, takarítás

Kétdiplomás 
fejlesztőpedagógusként, 

családgondozói 
tapasztalatokkal, 

lakhely változtatás miatt 
KereseK új tanítványoKat

rendszeres Korrepetálásra  
szentendre és KörnyéKén.

Bátran vállalom problémás általános
iskolai tanulók felkészítését is 

pótvizsgára - vizsgára...
szinte mindenkivel szót értek... 

közel 30 éves munkám eddigi 
eredményei is ezt bizonyítják!

térítésmentes próba óra lehetséges.

Bajcsi józsef + 36 30 610 99 59  

lejárt sírhelyek 
megváltása
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy nyilvántartásunk szerint
számos sírhely nincs meg-
váltva. Kérjük, hogy keressenek
fel bennünket az irodáinkban –
Dunakanyar krt. 17. vagy a
Sztaravodai út 3. szám alatt, a
köztemető parkolójában – ada-
tegyezetés miatt. Amennyiben
a sírhelyük meg lett váltva, az

erről kiállított számlát kérjük
bemutatni. A lejárt, nem meg-
váltott sírhelyek a temető be-
teltsége miatt felszámolásra
kerülnek.

További információ: (26) 310-
442, 06-20-351-2118, 06-20-
399-1006.
A felszámolásra kerülő sírhe-
lyek listáját a www.szentendre-
ihirek.hu és a www.szevi.hu
honlapokon olvasható.

Interwork Kft.

Felújítások 
a köztemetőben
A köztemetőben végzett fej-
lesztések: a temető parkolójá-
nak folyamatos murvázása,
rokkant-parkoló kialakítása, a
járdák-lépcsők felújítása, a ra-
vatalozó teljes belső-külső 
felújítása (új berendezés, lába-
zat-homlokzat festése, burko-
lása), a ravatalozó előtetőjének
kialakítása.

VÁSÁR
Jótékonysági bazár lesz 

október 12.-én szombaton 
9-12 óráig

a Baptista Imaház épületében

Szentendre Rákóczi F. u. 27.
• Használt ruhák

• Használati tárgyak
• Csecsebecsék

Az eladásból befolyt összeget 
karitatív célra fordítjuk

A szervezők
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Elkészült a korzón a bicikliút

Az utolsó simítások után a bringások azonnal birtokba vették a belvárosi kerékpárutat


