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Balog Zoltán

14. oldal

Boda Anikó

11. oldal

Bárdosné Vajda Edit

9. oldal

Szász János

13. oldal

miafene – 40 éves a Vajda stúdió

„Miafene, ezek már 40 éve működnek?!” – Valóban, a VLS az egyetlen olyan önszerveződő magyar avantgarde művészeti csoport, amelyik különösebb megrázkódtatások nélkül és magas színvonalú művészeti aktivitását folyamatosan
fenntartva átvészelte a 3 T-s (Támogatott–Tűrt –Tiltott) szocialista kultúrpolitikai korszakot (melyben 18 éven át előbb a tiltott, később legfeljebb a tűrt, de
soha nem a támogatott státust érdemelte ki).

Új gyógyszertár Szentendrén, extra kiszolgálással

3-4. oldal

A városunkban élők még jobb kiszolgálását jelenti, hogy az év végén a
Püspökmajor-lakótelepen nyíló új patika minden nap 7 órától 21 óráig tart
nyitva. Szeretnének bevezetni egy 5%-os engedményre jogosító törzsvásárlói
kártyát az OEP által nem támogatott termékek esetében. Pályázatukban vállalták a gyógyszerek házhoz szállítását az idősek és a mozgássérültek számára,
gyógyászati segédeszközök forgalmazását, illetve betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását.
Írásunk a 11. oldalon

Tisztelettel köszöntöm a szentendrei nyugdíjasokat!

Ezúton is köszöntöm az időseket, és köszönöm nekik, hogy évtizedeken át tartó
kemény munkájukkal és kitartásukkal megalapozták azt a jelent, amelyben a
mai aktív korosztály boldogulni tud. Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel az idősek életkörülményeinek jobbítását szolgáljam, hogy az életük minél nyugodtabb és teljesebb lehessen. Ígérem,
továbbra is számíthatnak rám a városunkban élő szépkorú polgáraink!
Dr. Dietz Ferenc
Szentendre város polgármestere
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SOS

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.szentendre.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.
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Az ember átlényegülése,
azaz az IKON csoport kiállítása
a Polgármesteri Galérián

Dr. Dietz Ferenc megnyitója
kezdetén elmondta: „a művészeti csoport tagjai a különböző stílusú, technikájú,
színvilágú, magas szintű alkotásaikkal – amelyek számomra egy gondolat köré
csoportosultak – megjelenítették az Ember átlényegülését.”
Dietz Ferenc az alkotásokat
sorra véve osztotta meg néhány szavas reflexióit:
„Elég” – a háborúból, a szegénységből, a pénz, a média
és a percemberek világából!
„A harmadik pecsét” – akkor
jöjjön az Apokalipszis fekete
lovasa? „Töprengő”, „Belépő”, „Lélek a térben”, „Rétegek” - kezdjünk magunkban egy lelki
utazást, hogyan tovább? „Pipacsmező”, „Levendulamező”, „Ámor”, „Mámor”, „Delírium”,
„Szenvedély kevélysége”, „Ragadozó”, „Sorsok”, „Ez mind élet” – a földi élet szépségét nem
elutasítani kell, de nem is a felszínen lebegni, hanem megélni Létet a maga teljességében. „Csend”, „Tavaszi álom”, „Az álmok elszállnak”, „Időlúg”, „Időkapu”, „Kopjafa”, „Szellemerdő” – az átvezető utak, a meditáció, az álom, az idő, a halál. „Sámán”, „Élet az élet
után”, ”Sárkányölő Szent György”, „Szent család”, „Orans”. „Tűzfríz” – földi lét bármily szép,
a transzcendentális ismerete nélkül semmit nem ér, a szakralitás jelen van. „Genezis” – hat
nap a teremtés utána a gyümölcs! „Aranykor”, „Kép”, „Úgy legyen” – ha alattad a föld, feletted az ég és benned a létra, akkor nem az Apokalipszis, hanem az Aranykor fog a földre
beköszönteni.

Téli álomba vonul a DumtsaKorzó

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

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

szombat-vasárnapi ügyelet
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva, utána ügyelet másnap
reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
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

Szent Mihály napi tűzgyújtással, tánccal, zenével búcsúzott a DumtsaKorzó az idei évadtól.
A nagy sikerű rendezvénysorozatról következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

miafene
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A LAP TéMÁjA

– 40 éves a Vajda Lajos Stúdió

November 10-ig a MűvészetMalom összes
tereit – majd 2000 négyzetméter! – elfoglalja a VLS jubileumi kiállítása. Erről a nagyszabású és sok szempontból rendhagyó
kiállításról bizonyára számos cikk és tanulmány fog megjelenni a lapokban, rangos
szakfolyóiratokban, avatott művészettörténészektől, méltatóktól, akik biztosan meg
fogják állapítani, hogy ez a tárlat a világ bármely pontján megállná a helyét!
Nem vagyok művészettörténész, mégis engedjenek meg nekem (mint sok éve a Stúdió pályázatai gondozójának és „családilag”
is érintett múzeumi munkatársnak) néhány
nem szakmai, hanem nagyon szubjektív
gondolatot a kiállításról.
Sokan emlékszünk még arra, amikor a 70es években egy gombostűt sem lehetett leejteni a Péter-Pál utcai Vajda pincében,
annyian voltunk a megnyitókon. Ahol legtöbbször valami őrület fogadta a vendégeket: nem hagyományos műtárgyak, Laca
menyasszonynak vagy műanyag zsákba öltözve, porszívócső ormánnyal…. szinte mindig volt zene, performance, formabontás…
Gyanítom, hogy a birtokbavétele óta eltelt
40 évben több izgalmas dolog történt abban
az eredetileg áruraktárnak vagy bortárolásra épült pincében, mint a török kortól
1973-ig összesen. Nem nosztalgiázom, hiszen sem aktív részese, sem mindenalkalmas látogatója nem voltam a vajdás
kiállításoknak. De ha a VLS neve bárhol
szóba kerül, mindenki erre a kezdeti, önfeledt, minden polgári és bizony művészeti
normát is tudatosan felrúgó „feelingre” gondol. És természetesen a Nalaya happeningre, a Templomdomb oldalában még a

80-as években is „nemkívánatos” szabadtéti tárlatokra, sokan az A. E. Bizottság
együttesre, a Performance és Nehéz Zenei
Fesztiválokra – ez utóbbiakkal kapcsolatosan sajnos szakavatott művészettörténészek is rendre azt a következtetést vonják
le, mintha az egész VLS csakis az együttest
alapító triász műve lenne…
A kiállítás fura címe is a VLS-sel kapcsolatosan kialakult „sztereotíp” várakozásokat
erősíti: „Miafene, ezek már 40 éve működnek?!” – Valóban, a VLS az egyetlen
olyan önszerveződő magyar avantgarde művészeti csoport, amelyik különösebb megrázkódtatások nélkül és magas színvonalú
művészeti aktivitását folyamatosan fenntartva átvészelte a 3 T-s (Támogatott–Tűrt –
Tiltott) szocialista kultúrpolitikai korszakot
(melyben 18 éven át előbb a tiltott, később
legfeljebb a tűrt, de soha nem a támogatott
státust érdemelte ki). Majd 1991-től többségük sikeresen távol tartotta magát a
„minden művészet, mindenki lehet művész”
– vajdások által is vallott –, de ezt a gondolatot rosszul értelmező, borzalmasan felhíguló és elüzletiesedő művészeti közélettől
is. Furcsa, hogy az alapító vajdásokat az idősebb szentendrei művészek még mindig „a
fiatalok” névvel illetik, holott többségük túl
van a 60-on, s van, aki már inkább a 70-hez
közelít! És mégis, végigjárva a kiállítást, a
művek frissessége, szellemessége, valamint a gyakran az egyéni életművekben is
megfigyelhető megújulások miatt alig lehet
definiálni a „nagypapa-nagymama korúak”
és a fiatalabb vajdás generációkhoz tartozó,
újabb nemzedék különbözőségeit.
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A polgármester programja
október 7. hétfő
14.30 Vezetői megbeszélés
17.00 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
társulási ülése
október 8. kedd
18.00 „Olvasnivaló Szentendréről” – könyvbemutató
október 9. szerda
11.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
október 10. csütörtök
15.00 Testületi ülés

október 11. péntek
13.30 Megbeszélés a Szépművészeti Múzeum
főigazgatójával
17.30 Losonci Lilla kiállítás megnyitó
október 12. szombat
18.00 Moldvai Csángó Jótékonysági koncert
megnyitása
október 15. kedd
10,00 TÖOSZ Elnökségi ülés

október 17. csütörtök
08.30 Egyeztetés a TÖOSZ aktuális ügyeiben
13.00 Előadás a Világgazdaság című újság
Önkormányzatok 2014. konferenciáján

október 18. péntek
18.00 Kiállítás-megnyitó az Izbégi Általános
Iskolában

Folytatás a 4. oldalon g

Megváltozott e-mailcímünk!

Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk
e-mailcíme megváltozott!
Új címünk:

szevi@szentendre.hu

SZENTE NHírek
DREI

OLVASSON SZENTENDREI HÍREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf
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g Folytatás a 3. oldalról

„Miafene, a VLS elfoglalja a MűvészetMalmot?!” – A VLS mai és sajnos már
örökre eltávozott tagságának nagy része
alapítója volt a Szentendre Művészetéért
Közalapítványnak, az 1991-ben még igen jelentős alaptőkét képező, közel félmillió forint értékű műtárgy-adomány sok darabja
tőlük származott. Ehhez – és a csoport művészeti súlyához – képest az első megnyitástól számítva 15 évnek kellett eltelnie,
hogy a Malomban megvalósuljon az első
nagyszabású vajdás kiállítás!
„Miafene, VLS a Malom összes termeiben?!” – Igen, az intézmény történetében
ez az első olyan kiállítás, mely az északi-, a
félkész középső-, az új déli szárnyat elfog-

VÁROS

lalja, valamint az udvaron is vannak plasztikai munkák, installációk. S mégsem kell
félni attól, hogy ez a tárlat egy percre is unalomba fullad: hol a lenyűgöző méreteken,
hol a míves kifinomultságon, hol a vidám ötleteken ámulunk, a vetítések izgalmasak, a
képzettársítások meghökkentőek, s természetesen nem hiányozhat a vajdásoktól nem
csak megszokott, de el is várt polgárpukkasztás sem!
„Miafene, még egy kiállítás van?!” –
Igen, a Vajda pince sem maradhat ki az ünneplésből: mivel a Malomban csak a 30
éves évfordulós, Műcsarnokos kiállítás óta
eltelt 10 évben készült műveket mutatják
be (sőt, a munkák túlnyomó része erre a tárlatra készült), a Péter-Pál utcai pincében a
már elhunyt vajdások művei mellett jóné-

XXVII. évfolyam, 18. szám

hány művésztől ma már különös művészettörténeti értékkel bíró, korai munkákat láthatunk.
„Miafene, kísérő programok is kapcsolódnak a kiállításhoz?!” – Igen,
MalomEsteket is szervezünk a MalomCaféban (időpontok később), október 13-án
ismét a Fő téren a VLS közreműködésével
rendezzük meg a Big Draw-t, azaz a Nagy
Rajzolást, virtuálisan, vetítőernyőkkel összekapcsolva a Malom és Vajda-pince kiállításait, november 9-én pedig a Múzeumok Őszi
Éjszakáján az is kiderül, hogy – bár ez a
Malom-béli kiállítás „klasszikusabb”, mint a
hajdani pincetárlatok – a VLS máig hű maradt alternatív, performance-os és zenei
hagyományaihoz is.
Krizbainé Szabó Éva

2013. október 7.
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Hamarosan átadják a megújult gátat

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 projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg
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KöRNyeZeTüNK

Bükkös parti
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Betörtek egy Nemzeti Dohányboltba

ŐSZI NAGyTAKARÍTÁS

Szeretettel várunk mindenkit
Bükkös-parti rendezvényünkön
október 19-én, szombaton!
Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás,
medertisztítás, játszótér kerítésfestés, falfirka-tisztítás.
Partnerek: Izbégi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Móricz Zsigmond Gimnázium
Találkozás október 19-én 9-kor a Mókus hídnál!
Zsákokról, kesztyűkről, konténerekről gondoskodunk.
Kérjük, hogy a patakparti lakók legalább az előttük lévő
patakparti szakasz tisztításával vegyenek részt az akcióban!
11 órától CSALÁDI NAP az Izbégi Parktábor mellett:
hagyományőrző foglalkozások: lovaglás, íjászat,
agyagozás, foci, eszem-iszom
Közreműködnek:
Stefanek Attila és barátai, Víg Bálint, Zsíros Attila

A Szentendrei Rendőrkapitányság ügyeletére október 2-án, röviddel éjfél után
érkezett bejelentés az egyik távfelügyeleti cég diszpécserétől, hogy a város
egyik
Nemzeti
Dohányboltjának
ajtaját felfeszítették és a felszerelt
riasztóberendezést lefújták. A helyszínre kiérkező szentendrei járőrök két
férfira lettek figyelmesek a bolt környékén, akiket megpróbáltak igazoltatni,
ekkor azonban mindketten futni kezdtek. A rendőrök rövid gyalogos üldözés
után elfogták mindkettőjüket, akiknél
fejszét és csípőfogót, walkie-talkie készüléket találtak.
A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásuk elrendelését. A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat lopás bűntett kísérlet elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt M. Csaba 48 éves és P. János 35 éves
budapesti lakosok ellen.

Támogatás az önkéntes tűzoltóknak

A 2013-ban másodjára meghirdetett, önkéntes tűzoltó egyesületek
részére kiírt pályázaton sikeresen szerepelt huszonhárom Pest megyei egyesület. Az egyesületek összesen közel 6 millió 900 ezer
forint támogatásban részesülnek, ebből az összegből finanszírozhatják az üzemeltetési költségeiket, tűzoltó technikai felszereléseket,
EDR rádiók beszerzését, valamint szertárak építését és felújítását. A
nyertes pályázók között szerepel a szentendrei egyesület is.

MOLDVAI CSÁNGó
jóTéKONySÁGI eST

A nap fővédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Szeretettel vár mindenkit
a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület!

Érdeklődni lehet: 06-20-967-6820, Zakar Ágnes szervezőnél
A rendezvény támogatói:
Szentendre Város Önkormányzat, VSZ ZRT, Szamos László –
Szamos cukrászda, SZEVI, TV Szentendre, Fodor család,
Gyürk András EU parlamenti képviselő, Tolonics Gyula,
Bükkös partiak Baráti Köre Egyesület

Október 12-én, szombaton 18 órától
jótékonysági estet rendeznek a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében (Pátriárka u. 7.)
Az esten fellép a Rajkó Zenekar és az Opanke néptáncegyüttes
Megnyitja: dr. Dietz Ferenc polgármester
Mindenkit szeretettel várnak!

PÁLyÁZATOK

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére:
Cím
(Szentendre)

Övezeti besorolás

Alapterület

Fény utca
Hrsz: 3458/7
(beépítetlen terület) Lk-08 (lakóövezet) 593 m2
Fény utca
Hrsz: 3458/8
(beépítetlen terület) Lk-08(lakóövezet) 552 m2

Bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték
14.200.000 Ft

100.000 Ft

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
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Szentendre tudásközpontként
akarja elnyerni a megyei jogú
városi címet

FOTóK FORRÁSA: DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere a tudásközpontok fontosságát és jövőbeli kiemelt szerepét hangsúlyozta szakmai
előadásában azon a konferencián, amelyet a Belügyminisztérium
szervezett. Dietz Ferenc prezentációjában kiemelt hangsúlyként szerepelt, hogy mindez miként segíti Szentendre fejlődését és legfontosabb céljának, a megyei jogú városi címnek az elérését.

egyeztetés a szentendrei
pedagógusokkal

FOTó FORRÁSA: DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

Dr. Dietz Ferenc a városban működő bölcsődék, óvodák, általános
iskola valamint középiskolák vezetőivel tárgyalt a tanév ünnepeiről,
gyereknapról, a szentendrei ki mit tud? versenyről, és a készülő helytörténeti kiadványról. Az egyeztetésen a polgármester kérte, hogy
mondják el a véleményüket és tapasztalataikat az új köznevelési
törvényről, amelyet írásban eljuttat Hadházy Sándornak, Szentendre
országygyűlési képviselőjének.

Nagy siker
a szentendrei idősoktatás
Október 2-ával bezárólag több
mint 90 tanfolyami jelentkezés érkezett a szentendrei szenior képzésekre – tudtuk meg
dr. Jászberényi Józseftől, az
Aranykor Központ vezetőjétől.

– A tavalyi 71 után ez mindenképpen jó eredmény, különösen, hogy van még
majdnem két hét a jelentkezések lezárásáig. A tanfolyamok közül messze a legnépszerűbb az angol, amelynél két kezdő és három haladó
csoportot
kellett
indítanunk, de két kezdő internetes csoportunk is lesz
majd. Ezen kívül elindul a Művelődéstörténet I. és II., az
Időstorna, az Egyetemes val-
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lástörténet és a Keleti vallások kurzus is, azaz a szentendreiek összesen 12 kurzusra járnak majd, a tavalyi
hatot követően, s ez mindenképpen nagy eredmény – folytatta dr. Jászberényi József
intézetvezető főiskolai tanár.
Kérdésünkre, hogy meddig
lehet a tanfolyamokra jelentkezni, elmondta, hogy ezekre
még az első héten is be lehet
iratkozni, azaz a jelentkezéseket október 15-ével zárják le.
A tandíjat, amely egységesen
10 000 forint, az Aranykor
Központban lehet befizetni, a
P'Art Mozi épületében, minden hétfőn-szerdán-pénteken
15 és 17 óra között.

A Városházán megnyitottuk
a Szeniorok Akadémiájának
új évadját

FOTó FORRÁSA: DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

2013. október 7.

Az első – önkormányzati támogatással ingyenes – nyilvános előadást dr. Hubai László tartotta, Embereszmény témakörben, a Díszteremben, szeptember 18-án. A következő október 9-én lesz a
Sikeresség és a bizalmi tőke címmel.

IDŐSeK VILÁGNAPjA
MeGHÍVó

Szeretettel meghívjuk a szentendrei nyugdíjas klubok tagjait,
városunk időseit és szépkorúit, hogy ünnepeljünk együtt
október 11-én, pénteken 15 órától
A Dunaparti Művelődési Házban!
Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Dietz Ferenc polgármester
Szeretettel várunk mindenkit!
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Nagy szeretettel egyre
nagyobb helyen

VÁROS
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napokra korlátozódtak. Egy bolt folyamatosan, egész évben képes biztosítani a portékák elérhetőségét.
-- Hogyan érik el, hogy egyre több termelő
találja meg önöket?
Szentendrén első ízben sikerült hosz- -- Szentendrén és környékén folyamatosan
szabb távon is fenntartható módon pia- figyeljük a helyi termelők munkáját, kilátochoz juttatni a helyi termelőket. A nyár gatunk időszaki kiállításokra, eseményekre,
során a Skanzenben és a Duna korzón és hallgatunk a helyieket ismerők ajánlásatöbb mint tizenöt kistermelő mutathatta ira. Természetesen ezeken túlmenően kérmeg portékáját a helyi Ízmanufaktúra jük és várjuk a helyi termelők jelentkezését
jóvoltából. A termelők lelkesedéséről, a is, amennyiben szeretnék magukat és terszerveződés megújulásáról és fejlődé- mékeiket szélesebb közönséggel megisséről Vida Ritát, a kezdeményezés lel- mertetni. Minél nagyobb áruválasztékot
két kérdeztük.
biztosítunk a vásárlóknak, annál több termelőnek van esélye, hogy
piachoz jusson.
-- Az elmúlt időszakban több
cikk jelent meg az interneten,
amiben a termelői piacokat
kritizálják. Miben tud más
lenni ez a boltban megtestesülő szerveződés, mint a többkevesebb rendszerességgel
jelentkező termelői piacok?
-- Az időszaki piacok higiénés
körülményei, a kiszámíthatatlan környezeti viszonyok és a
szigorú, de kijátszható szabályozás sokszor valóban nehézkessé
teszi
annak
megítélését,
hogy
amit
ott
Vida Rita és Szalai Péter a helyi termelők értékeiről cserél eszmét
árulnak, valóban autentikus
-- Szentendrén korábban már több olyan civil termelői termék-e. Ezzel szemben a boltban
egyesületi próbálkozást láthatott a vásárló- árusított termékek esetében muszáj, hogy
közönség, amely helyi és környékbeli ter- aprólékosan megfeleljünk minden előírásmelőket fogott össze és szándékozott nak. Az eddigi pozitív vásárlói tapasztalatok
piachoz segíteni. Hosszabb távon ezek nem minket igazolnak: megszerettek minket, a
bizonyultak működőképesnek. Mennyiben decemberi nyitás után meglepően hamar kiközelítenek másképp ehhez a célhoz?
nőttük a Kossuth utcai boltocskát, ezért ok-- A korábbi hasonló kezdeményezések le- tóber elejére átköltözünk a szemben lévő,
ginkább időszakiak voltak, főleg a nyári hó- háromszor nagyobb üzletbe.

-- Nemrég sajátmárkás termékek is felbukkantak az Ízmanufaktúra polcain. Miért van
erre szükség?
-- Azért kezdtünk különböző termékeket –
például tejet, joghurtot, savanyúságot –
saját recept alapján magunk gyártatni, mert
ez fokozza az eredetiséget, és növeli az ellenőrizhetőséget: nem pusztán árulunk,
hanem általunk ellenőrzött forrásból származó házi termékeket kínálunk. A sajátmárkában a vásárló megbízhat, hiszen ezek
a termékek olyan helyen és olyan recept
alapján készülnek, ami teljesen megfelel a
szerveződésünk szellemiségének.
(BT)

álmunk mozdulatát őrzi. S ha egy téli este
mégis a falra simul, s vetítünk rá, a kép emlékét ritkán őrzi. Visszamegy a nagy komódba, s lepedővé válik újra.
Ez a három fehér testvér így élt mindig, szerényecskén unalmasan, köznapian, mesék
nélkül, kalandtalan! Ám egyszer csak, néhány bábos, gondolt egyet, megfogták a

zsebkendőket, terítőket, lepedőket, s varázslatot tettek velük: Gyűrögették, hajtogatták, megcsomózták, beráncolták,
simogatták, csavargatták…
És a vége: égbe szálló hattyúcsapat; csivitelő siserehad; pillangók hófehér szárnnyal;
hószín rétek sok virággal, csupa fehér szivárvánnyal.
Elámult az egész világ: Uramfia! Ezt a csodát! Az unalmas
zsebkendőkből, hétköznapi
terítőkből, négyszögletű lepedőkből színes világ született
meg, kalandos, mesés és
kerek! Ámulni, ha ti is akartok, nézzétek meg, mit a bábosok
két
kezükkel
varázsolnak. Dramaturg és
rendező: Prof. Krzysztof Rau.
Szeretettel várnak mindenkit
a Vaskakas Bábszínház kreatív tárgyanimációs játékára a
PMK színháztermébe (Pátriárka u. 7.).

Metamorfózis

Október 14-én 10 órakor a győri Vaskakas Bábszínház előadás a PMK-ban

Végy egy fehér zsebkendőt, vagy egy fehér
terítőt, esetleg egy nagy lepedőt. Testvérek
ők, hasonlóak, négy sarkuk
van, gyűrhetőek és unalmasan
fehérek. Legkisebb testvér,
zsebkendő: akár csipkés, akár
nem, sorsa mégis szánandó,
hisz orrocskádat fújod bele,
esetleg a négy sarkára köthetsz csomót, úgy megvéd a
tűző naptól. Középső testvér,
terítő: ő sem irigyelhető! Igaz,
jól mutat szép tányér alatt, de
ahogy az ebéd halad, tisztaságát veszítve, nem tetszetős a
kelme!
Legnagyobb testvér a lepedő.
Az ő sorsa sem túl meglepő:

A közösség lámpásai
VÁROS

adatgyűjtéssel,
tereptérkép készítésével, kapcsolatok
építésével foglalkozott. A látássérült
és egyéb fogyatékkal élő lakosság felkutatása
az adatvédelmi
törvény
miatt
meglehetősen
nehézkes, bár az
érdekvédelmi
egyesület igyekszik minden segítséget megadni
ehhez.
Felvette a kapcsoA Vakok és Gyengénlátók Közép Magyaror- latot a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesüszági Regionális Egyesülete (VGYKE) közel letével, a védőnőkkel és a családsegítő
75 millió forint uniós támogatást nyert el A szolgálat vezetőjével. hogy megtudja, mely
közösség lámpásai című projekt megvalósí- családokban vannak látássérült gyermekek
tására. Ennek keretében az egyesület a vak vagy szülők, illetve folyamatosan keresi a
és gyengénlátó, illetve más munkaerő-piaci kapcsolatot a civilszervezetek, a fogyatékohátránnyal bíró személyek komplex képzé- sokat képviselő szervezetek, az egyházak
képviselőivel is.
sét vállalta, akik közösségi menEszter és munkatársai eddig
torként kezdték meg kökét szentendrei rendezvézösségépítő munkájukat
A közösségi
nyen vettek részt. A
Budapesten,
illetve
mentorok azok a segítő
Szentendre éjjel-napkilenc közép-magyarszakemberek, akik egy többnyire
pal nyitva fesztiváországi régióban,
hátrányos helyzetű csoport tagjait
lon
közösségi
köztük Szentendcéljaik elérésében saját idejükkel,
mentorként kaprén.
energiájukkal és szakértelmükkel segítik.
csolódott be a
A mentorok munŐk – a közösség lámpásai – ép látású
kulturális prograkájára azért van
társaikkal párban dolgoznak, és igyekeznek
mokba a Dunaszükség, mert a
olyan közösségeket építeni,
parti Művelődési
látássérült emamelyekben a fogyatékkal élő
Ház támogatásáberek lakóközösés
ép emberek közösen tehetnek
val. Kézműves fogségükben gyakran
közvetlen környezetük jobbításáért,
lalkozásokat,
elszigetelten élnek,
a problémák
valamint ún. érzéinformációszerzémegoldódásáért.
kenyítő (szemléletforsük, társas kapcsolatmáló) programot szervezteremtésük korlátozott,
tek:
az
érdeklődők
az önkormányzat, a civil tártapintható játékokat próbálhatsadalom pedig kevés informácitak ki, megnézhették a beszélő számítóóval rendelkezik igényeikről, képességeikről, problémáikról. S itt jutnak sze- gépet, megismerkedhettek a Braille-írással.
rephez a mentorok: tapasztalatukkal, tu- Legnagyobb sikere Dömpernek, a vakvezető
dásukkal segíthetnek a hátrányos helyzetű kutyának volt.
embereknek az érdekvédelemben, a szoro- A szeptemberi sportágválasztó rendezsabb emberi kapcsolatok kialakításában, vényre Kosztek Gabriella, az önkormányzat
társadalmi kapcsolatokért felelős referense
vagyis a társadalmi reintegrációban.
hívta fel a figyelmét. Itt kipróbálhatta a sárkányhajózást, a kenuzást, és ami a legfonAz első lépések
tosabb, felvette a kapcsolatot három
Moldován Eszter idén májusban végezte el sportegyesülettel is, ahova szívesen fogadaz öthónapos tanfolyamot, június elsejétől nak fogyatékkal élőket is.
dolgozik mentorként Szentendrén. Szerződése határozott időre, egy évre szól. Esztert Klubrendezvényből egyesület
a projekt munkatársai az eddig eltelt három
hónapban szakmai workshopok, tovább- Eszter jelenleg nagy munkában van: október
képző előadások segítségével készítették végére olyan klubrendezvényt szervez, ahol
fel a gyakorlati tevékenységre. Internetes a térségünkben élő látássérültek találkoz-
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Képünkön Moldován Eszter és társa, a Szentendrén élő Bárdosné Vajda Edit, akit augusztus
eleje óta foglalkoztat az egyesület személyi
asszisztensként napi négy órában. Ezt az állást
rehabilitációs foglalkoztatás keretében, a munkaügyi központban ajánlották neki. A munkatársak elmondták, nagyon jó az összhang
köztük, szívesen dolgoznak együtt.

FOTó: KEMPF KÁROLY IGNÁC

2013. október 7.

hatnak egymással, megismerkedhetnek az
önkormányzat képviselőivel és a civilszervezetekkel. A havonta egyszer megtartott
rendezvényen örömmel látják majd a családtagokat, a barátokat is. Eszter reményei
szerint a klub megalakulása alapja lehet
majd egy egyesületnek is, amely tömörítené
a térségben élő látássérülteket, hogy hatékonyan tudják ellátni saját érdekképviseletüket, s könnyebbé tegyék az életüket.
Eszter meg szeretné teremteni annak a lehetőségét is, hogy a tagok részt vehessenek
a város kínálta kulturális és szabadidős
programokon, kirándulásokon. A társadalmi
integráció megvalósulásához fontosnak
tartja, hogy mentoráltjai részesei lehessenek egy sportegyesület, ifjúsági közösség,
idősek klubja életének, vagy elmehessenek
színházba, múzeumba.

Moldován Eszter

Eszter koraszülöttként az inkubátorban
való oxigén-túladagolás miatt veszítette
el a látását. csak foltokat és fényt lát. Elvégezte az egyetemet, ahol német nyelvtanári diplomát szerzett. Korábban
nyelvet tanított, munkát közvetített fogyatékkal élőknek, és évekig dolgozott
fordítóként. Munkáját beszélő számítógép segíti: képernyőolvasó szoftvert
használ, amely lehetővé teszi számára az
internetezést, emailezést, szövegszerkesztést.
Családanyaként szeretettel neveli férjével együtt két gyermeküket.
Arra a legbüszkébb, hogy családanya
lehet, és olyan munkakörben dolgozhat,
mely által hozzájárulhat a látássérült emberek társadalmi beilleszkedéséhez és
elfogadásához.
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Felkészülés és megelőzés
otthonunkban is

VÁROS

Kéménytűz, füstmérgezés, robbanás és szénmonoxid-mérgezés! A fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják
valamelyik esethez a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, és a hírekben is többször találkozhatunk ilyen jellegű balesetekkel.
A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek – a velük járó anyagi
károkkal, személyi sérülésekkel együtt – kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A tüzelő-fűtő berendezések,
az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók beszerelésétől kezdve a
mindennapi használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen
összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltér-

MI AZ A KéT DOLOG,
AMIT NeM TUDOTT
A STReSSZRŐL?

A stresszt mindannyian naponta
érezzük. Ha felvételizünk, vizsgázunk, sportverseny
előtt állunk, ha a
főnökünk számon
kér valamit, ha a
gyerekünkkel veszekszünk (vagy a párunkkal, vagy a
szüleinkkel), vagy valaki szabálytalanul előzi a kocsinkat.
#1 A tartós stresszállapot súlyos betegséget okoz
Ha úgy ítéljük meg, hogy képesek vagyunk legyőzni a fenyegetést, megjelenik a düh, ilyenkor támadunk. Ha
úgy érezzük, hogy nem tudnánk legyőzni a fenyegetést, megjelenik a félelem. Ilyenkor menekülünk. Bármelyiket választjuk is, a stressz-hormonok lebomlanak. Ellenben bármilyen dühösek vagyunk a főnökünkre,
nem támadhatjuk meg. Bármennyire
félünk is tőle, nem menekülhetünk el,
ezért a stressz-hormonok nem tudnak
természetes úton lebomlani.
#2 Mi a leggyorsabb stresszellenes
módszer, ami akkor is használható,
amikor éppen stressz-helyzetben van?
Ez az EFT.
Kivonat Sághy András cikkéből
www.humanharmony.hu
A teljes cikk a
www.krisztinews.com/blog
oldalon olvasható.
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ben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden
lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a beépített szellőzőkre, és rendszeresen gondoskodjunk
friss levegőről otthonunkban.
Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre,
éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék, vagy rendszer megvásárlása előtt. Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok,
ellenőrzések elvégzését is bízzuk megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegyük lehetővé a kéményseprők rendszeres
ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről a lehető
legrövidebb időn belül gondoskodjunk.
A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő
eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés. Elhelyezése
és használata előtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

eGéSZSéG

Gyógyszertár épül a lakótelepen

2013. október 7.

Az ÁNTSZ által gyógyszertár létesítésére
kiírt pályázat másodjára lett eredményes: az
új gyógyszertár nyitásának lehetőségét Gregor Andrea szakgyógyszerész vállalkozása
nyerte el. Ez azt jelenti, hogy a V8 uszodában bezárt patika helyett már ebben az
évben megnyílhat az új létesítmény a lakótelepen.

Az előzmények

Jelenleg városunkban öt gyógyszertár üzemel, de a hatályos jogszabályok szerint ilyen
lélekszámú településen, mint Szentendre,
hat üzemelhet. Az ÁNTSZ már 2012-ben kiírta a pályázatot a V8-ban bezárt patika pótlására, azonban ezt eredménytelennek
nyilvánították. Idén júniusban új pályázatot
írtak ki augusztus 31-i határidővel, mely ezúttal sikeres volt: Gregor Andrea szakgyógyszerész pályázatát értékelték a legjobbnak.
Andrea 2005-ben szerezte meg diplomáját,
2008-ig alkalmazottként dolgozott egy budapesti, nagy forgalmú gyógyszertárban,
majd családi vállalkozás keretében több patikát üzemeltet a fővárosban. A leendő Kálvária gyógyszertárnak ő lesz a szakmai
vezetője.

Új helyszín

Kérdésünkre File Szabolcs, Gregor Andrea
férje elmondta, hogy eredetileg a V8 uszodában már meglévő helyiségben szerettek
volna patikát nyitni. Augusztus elején fel is
vették a kapcsolatot az uszoda vezetőjével,
de addigra ő már elkötelezte magát egy
másik pályázóval. Ezek után végigjárták a
környéket megfelelő ingatlant keresve, s így
kerültek kapcsolatba a BodAgent Kft.

ingatlantulajdonossal. A képviselő-testület
augusztus 27-i döntése után, mely szerint az
uszoda vezetősége több pályázóval is leszerződhet, újra próbálkoztak az uszodai telephellyel, de a V8 vezetője által támasztott
egyik feltétel számukra teljesíthetetlen volt,
ráadásul a pályázat beadási határideje augusztus 31. volt, így az idő rövidsége is nehezítette az együttműködést.

Hétvégén is nyitva
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A nyilvános pályázatban egyik fontos értékelési szempont a nyitva tartási idő hossza
volt. A kiírás szerinti hétköznap 8-tól 19
óráig, szombaton 8-tól 13-ig tartó időszak
helyett Gregor Andrea pályázatában a nyitva
tartást minden nap 7-től 21 óráig vállalta,
amely komoly előnyt jelentett az elbírálásnál.
Röviden beszámoltak a terveikről is. SzeretNyitás decemberben
nének bevezetni egy 5%-os engedményre joAz ingatlanon az építkezés október 7-én kez- gosító törzsvásárlói kártyát az OEP által
nem támogatott termékek esetében.
dődik, a tervet kifejezetten a patika
Pályázatukban vállalták a
igényeihez igazodva készítették
gyógyszerek házhoz szállíel. A többszintes épületnek
tását az idősek és a mozegyelőre csak a mintegy
Dr. Dietz Ferenc:
gássérültek számára,
100 nm-es földszinti
siker koronázta
gyógyászati
segérésze épül fel, és
deszközök forgalsaját parkolót is kiaz erőfeszítéseinket
mazását, illetve
alakítanak.
A
betegségspecifigyógyszerész csa„Hosszú ideje harcolok azért, hogy ismét
kus gyógyszerészi
lád
önlegyen patika a Püspökmajor-lakótelepen,
gondozás nyújtáerőből építkezik,
ez minden ott élőnek, de különösen az
sát. A cég szentés bérleti jogviidős embereknek nagyon fontos. Nagyon
endrei székhelyű
szony lesz köztük
örülök, hogy sikerrel jártak erőfeszítélesz, a helyi adókat
és a BodAgent Kft.
seink, külön öröm, hogy extra
tehát a városkaszközött. A gyógyszerszolgáltatásokkal nyit hamaroszába fizetik be.
tár mielőbb megnyisan az új gyógyszertár.”
tása két tényezőtől függ:
Nemcsak a pályázók, hanem
az időjárástól, illetve hogy a
a lakosok is bíznak abban, hogy
különféle engedélyeket, hatósági
ügyeket mennyire tudják gyorsan és gördü- az új gyógyszertár hamarosan megnyílik a
lékenyen intézni. Már jártak dr. Dietz Ferenc lakótelepen, amely megkönnyíti mindanypolgármesternél, aki pozitívan állt a kérdés- nyiunk, de különösen az ott élők mindenhez. Bíznak abban, hogy a városvezetés ré- napjait. Külön öröm, hogy a hétvégi hosszú
széről tapasztalt pozitív hozzáállás nyitva tartás miatt rövidül az ügyeleti időmegkönnyíti számukra a nagyon közeli ha- szak, amikor a gyógyszerekért nem kell
táridő betartását, és legkésőbb december külön 350 Ft-os ügyeleti felárat fizetni.
Németh E.
végén meg is nyithat a patika.
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Kiállítások

A Ferenczy
Múzeum
programjai

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd - vasárnap, 10.0018.00
miafene
40 éves a Szentendrei Vajda Lajos
Stúdió
Kísérő rendezvényként a Vajda
Lajos Stúdió pincehelyiségében az
egykori tagok munkáiból kisebb válogatás is megtekinthető
Kurátor: Wehner Tibor művészettörténész
Megtekinthető november 10-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda - vasárnap 10.00–
18.00
„ÉS nEM VESZ RAjTuK ERőT
A HALÁL”
Az őskor érdekes időszakainak egyegy temetkezését és az azzal kapcsolatos szokásokat mutatja be a
kiállítás. A kiállítás egyik érdekessége a kora bronzkori temetést,
majd a sír életét az évezredeken
keresztül bemutató film.
Kurátor: Rajna András régész, Ferenczy Múzeum
Megtekinthető december 31-ig

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 10.00–
18.00
„A KIRÁLYnÉT MEGÖLnI nEM
KELL FÉLnETEK jÓ LESZ”
MERÁnIAI GERTRÚD EMLÉKEZETE, 1213–2013.
A királyné halálának 800. évfordulója alkalmával rendezett kiállítás
több nézőpontból mutatja be az elsősorban a Katona-drámából ismert történetet, Gertrúd alakját,
családi hátterét és a korszakra jellemző miliőt.
Megtekinthető december 31-ig

Állandó kiállítások:
EGY ARAnYKOR MODERn MESTEREI - A FEREnCZY CSALÁD
MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK SZEnTEnDRÉn – A VÁLTOZÓ ARCÚ
SZEnTEnDRE
ALAPÍTÓ nYOLCAK –
A SZEnTEnDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
nÉGY ELEM
A MAOE országos képző-, ipar- és
fotóművészeti tárlata
A kiállítás átfogó keresztmetszetét

SZeNTeNDReI PROGRAMMeLLéKLeT

adja a MAOE jelenlegi tagjai munkásságának a tűz-víz-levegő-föld tematika keretein belül
SZENTENDREI VÁROSI USZODA ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT (V8),
Kálvária út 16/C.
nÉGY ELEM – VÍZALATTI TÁRLAT
72 mű nagyított printjeiből látható
a kiállítás, mely a maga nevében
rendhagyó és stílust teremtő esemény.
POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
IKOn CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető október
31-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében

SZERB EGYHÁZI MÚZEUM
Fő tér 6.
AKnAY jÁnOS FESTőMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető december 31-ig,
hétfő kivételével naponta 10.0016.00-ig

VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
Oltai-terem, Dunakorzó 16.
Október 11. péntek 17.30
SZEnTEnDRE
31
urmánczy
Losonci Lilla
festőművész
kiállítása
Köszöntőt mond
Zakar Katalin
igazgató, a kiállítást megnyitja
dr. Dietz Ferenc polgármester, a
műveket bemutatja dr. Feledy
Tamás művészeti író, közreműködik Váradi Helga csembalón.
A művésznővel beszélget: Silacher
Tamás riporter. A kiállítás
fővédnöke Mádl Dalma.
A kiállítás megtekinthető
június 30-ig.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mária u. 1.
Október 18. péntek 18.00
AKnAY jÁnOS FESTőMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja Kopin Katalin művészettörténész, zongorán közreműködik
Deim Sára és Farkas Zsolt. Ünnepi
köszöntőt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester. A kiállítással egyidőben megtekinthetők az Izbégi
Általános Iskola tanulóinak
a Képzőművészeti napon készített
alkotásai is.

DUNA-PART, Görög utca
Október 19. szombat 15.00
PuTu A GÁTOn
Kovács László Putu kovács iparművész Vízifricska című tárlatát megnyitja Szalai András
művészettörténész

Zene

VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
Oltai-terem, Dunakorzó 16.
Október 11. péntek 18.00
ALMA MATER HAnGVERSEnYSOROZAT
Váradi Helga csembalóművész
koncertje
Vendégei: Csalog Benedek, Gal
Mojca
HELYŐRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8.
Október 11. péntek 17.00
ÉVADnYITÓ ZEnÉS-TÁnCOS EST
Fellép a Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub Ezüstfény Együttese

PÜSPÖKMAJOR LAKóTELEPI KLUB
Hamvas B. út 5.
Október 26. szombat 15.00
ZEnÉS DÉLuTÁn
Játszik: Déri György és a Mediterrán
együttes

előadás

V8 USZODA KONFERENCIATERME
Október 24. csütörtök, 18.00
HADTÖRTÉnETI ESTEK
AZ ÁRPÁD VOnAL
Dr. Szabó József János hadtörténész előadása

PETŐFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Stéger köz
Október 11. péntek 18.00
A RÉGI BuDA
VÁROSSZERKEZETE
A KEVÉLYEK KÖRnYEZETÉBEn
Lánszki Imre előadása
Október 18. péntek 1800
ROnGYOSGÁRDA TÖRTÉnETE
Bank Barbara történész előadása
Október 25. péntek 18.00
KLuBEST

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Október 17. csütörtök 18.00
BETHLEn GÁBOR, ERDÉLY
ARAnYKORA
Bándi Kund előadása
Az est háziasszonya, Erdei Judit szalonteával várja a vendégeket

SZENTENDREI
KONZERVATÍV
ESTÉK KLUB
Silhouette Cafe, Ady út 6.
Október 16. szerda 18.30
VEnDÉG: VIDnYÁnSZKY ATTILA,
A nEMZETI SZÍnHÁZ IGAZGATÓjA
www.szeke.hu
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Színház

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
Október 26. szombat 18.00
TASnÁDI ISTVÁn: MAGYAR
ZOMBI
Zenés komédia Ivancsics Ilona és
Színtársai előadásában
Szereplők: Tóth Tibor, Bandor Éva,
Méhes László, Fabó Tibor és sokan
mások
Jegyek kaphatók a Tourinform
Irodában (317-965) és a PMK
portáján

Gyerekeknek

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
Október 14. hétfő 10.00
METAMORFÓZIS
A győri Vaskakas Bábszínház
kreatív tárgyanimációs játéka,
néhány lepedővel és sok-sok
ötlettel. Dramaturg és rendező:
prof. Krzysztof Rau
Belépő: 700 Ft

Mozi

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

Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

október 7. hétfő
18.00 A HIT PARADICSOMA (113’)
(16) a Paradies trilógia 2. része
20.00 DIAnA (112’) (12) – film a
„nép hercegnőjéről”
főszereplő: Naomi Watts
október 8. kedd
18.30 MIELőTT ÉjFÉLT ÜT AZ ÓRA
(109’) (12) – July Delphy és Ethan
Hawk
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.20 A nAGY FÜZET (109’) (16)
– Szász János Oscar-díjra jelölt új
filmje
október 9. szerda
17.00 IDEjE AZ ÖREGSÉGnEK
(51’)
Polcz Alaine írásai nyomán
18.00 DIAnA (112’) (12) – film a
„nép hercegnőjéről”
főszereplő: Naomi Watts
20.00 BLuE jASMInE (98’) (12)
Woody Allen filmje

2013. október 7.
október 10. csütörtök
17.00 SOK MInDEnFÉLÉBE
BELEKAPTAM (53’) (kn)
– portréfilm Deim Pál képzőművészről
18.00 HAjSZA A GYőZELEMÉRT
(123’) (16)
– a Forma1 világáról
20.05 2 KALIBER (109’) (16)
– főszereplő: Denzel Washington

október 11. péntek
17.00 ZAMBÉZIA (83’) (6) –
a csodálatos madárváros
18.30 ÉBREDÉS (91’) (16) –
CSALÁDKÉP SOROZATDeák
Judittal
20.05 2 KALIBER (109’) (16)
– főszereplő: Denzel Washington

október 12. szombat
11.00 BÁB- és FILMSZInHÁZ
KAKAÓVAL
rajzfilmekkel, kaláccsal és kézműves foglalkozással
15.30 HÓPIHE (86’) (6) – a hófehér kis gorilla
17.00 VAD MAGYARORSZÁG –
A VIZEK BIRODALMA
(52’) (kn) Török Zoltán filmje
17.30 KIÁLLÍTÁSMEGnYITÓ –
A Templomdombi Ált. Isk.
Vizuális Műhelyének anyagából
Megnyitja: Zakar Ágnes képviselő
18.00 VIDRASORS (51’) (kn)
19.00 HAjSZA A GYőZELEMÉRT
(123’) (16)

október 13. vasárnap
15.30 REPCSIK (92’) (6)
– Rozsdásról, a permetezőgépről…
17.05 VIDRASORS (51’) (kn) Török
Zoltán filmje
18.00 A nAGY GATSBY (145’) (12)
– főszereplő: Leonardo DiCaprio
20.25 ASZTAL KÉT FőRE (95’)
(12) – spanyol vígjáték,
a világ legdrágább éttermében

október 14. hétfő
18.30 ÉBREDÉS ( 91’) (16)
20.05 2 KALIBER (109’) (16)
– főszereplő: Denzel Washington

október 15. kedd
18.30 TÚL A CSILLOGÁSOn (118’)
(16)
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.30 ASZTAL KÉT FőRE (95’)
(12) – spanyol vígjáték,
a világ legdrágább éttermében

október 16. szerda
17.45 ASZTAL KÉT FőRE (95’) (12)
– spanyol vígjáték,
a világ legdrágább éttermében
19.30 A nAGY GATSBY (145’) (12)
– főszereplő: Leonardi DiCaprio

október 17. csütörtök
17.00 BLuE jASMInE (98’) (12) –
Woody Allen filmje

SZeNTeNDReI PROGRAMMeLLéKLeT

19.00 A SZIGET (110’) (16) NYISD
KI A SZEMED! (DunaP’Art Filmklub)
október 18. péntek
17.00 A PInGVInKIRÁLY (78’) (6)
18.20 BLuE jASMInE (98’) (12) –
Woody Allen filmje
20.00 ARTHuR nEWMAn VILÁGA
(101’) (16) – Colin Firth és Emily
Blunt

október 19. szombat
15.30 REPCSIK (92’) (6)
– Rozsdásról, a permetezőgépről…
17.05 BARÁTunK SuPERMAn
(97’) (12)
18.45 OH, BOY (83’) (16) – német
vígjáték
20.10 ARTHuR nEWMAn VILÁGA
(101’) (16) – Colin Firth és Emily
Blunt
október 20. vasárnap
15.30 ZAMBÉZIA (83’) (6)
17.00 VIDRASORS (51’) (kn) –
Török Zoltán filmje
18.00 BARÁTunK SuPERMAn
(97’) (12)
19.45 ARTHuR nEWMAn VILÁGA
(101) (16) – Colin Firth és Emily
Blunt
október 21. hétfő
17.00 ISTEn SZOLGÁjA (42’) (12)
– Dér András filmje
18.00 VÉRMESÉK (111’) (16) –
Robert De Niro, Tommy Lee Jones
és Michelle Pfeiffer
20.00 HAnnAH ARREnDT (113’)
(12) – a híres filozófusnő életrajzi
filmje

október 22. kedd
17.30 ISTEn SZOLGÁjA (42’) (12)
– Dér András filmje
18.30 nAP uTCAI FIÚK (89’) (12)
EGY P’ARTON AZ
ALKOTóKKAL SOROZAT
20.00 VÉRMESÉK (111’) (16) –
Robert De Niro, Tommy Lee Jones
és Michelle Pfeiffer

október 23. szerda
17.00 A PInGVInKIRÁLY (78’) (6)
18.20 HAnnAH ARREnDT (113’)
(12) – a híres filozófusnő életrajzi
filmje
20.20 A nAP uTCAI FIÚK (89’)
(12) – Szomjas György
filmje

október 24. csütörtök
18.00 A MESSZI DÉL VADjAI (93’)
(12) LÁMPÁS
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
19.45 ARTHuR nEWMAn VILÁGA
(101’) (16)
– Colin Firth és Emily Blunt
A P’Art Mozi
programjai:

egy P’arton az alkotókkal
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A P’Art mozi egyik legnépszerűbb rendezvénysorozata a havonként jelentkező Egy P’arton az alkotókkal című program, amelyen egy-egy új magyar film
vetítésére a mozi meginvitálja a készítőket is, akikkel
az előadás után beszélgetni
lehet a klubszobában. A havonta megrendezésre kerülő közönségtalálkozókat
Schramkó Péter és Tanner
Gábor felváltva moderálják.
És ami a legfontosabb: a nézők is feltehetik a kérdéseiket. Talán
azért is szeretik ezeket az alkalmakat, mert ritkán nyílik rá lehetőség, hogy dicsérő szavaikat vagy éppen kritikai megjegyzéseiket
közvetlenül az alkotókhoz intézzék.
Legutóbb Szász János rendező és a főszereplő Gyémánt-ikrek látogattak el a moziba A nagy füzet vetítése után. Az oldott hangulatú
beszélgetésen megtudhattunk érdekes kulisszatitkokat a forgatásról, bepillanthattunk az alkotás folyamatába. Még a rendezőt is
meglepő érdekes értelmezések merültek fel. Megtudhattuk, milyen
Szász János, mint magánember, és azt is, hogy miért izgatja a széthulló személyiségek ábrázolása a mozivásznon. Elmondta, milyen
számára is meglepő képi megoldásokat eredményezett az, hogy ezúttal az Oscar-díjas Michael Haneke operatőrével dolgozott. Végül
egy nagyon szép családi történettel ajándékozott meg mindenkit
arról, hogy miért érdemes minden nehézség ellenére dolgozni és
élni. Élni Magyarországon.

Hivatalos
megnyitója
2013. október 12.
szombat, 15.00

DIVATBEMUTATÓ

Somody Bea és Bagdi Kata őszi-téli kollekciója

MINDEN AMI DIVAT ÉS DESIGN

Virágok és Kívánságok tere, Alkotmány u. 3.

KULTÚRA
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Múzeumok Őszi PuTu a gáton
Fesztiválja
A Ferenczy Múzeum
idén is csatlakozik a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz, gyerekeknek és
felnőtteknek
szóló
programjaival.

Október 13. vasárnap 14.00-18.00
nagy Rajzolás – Big Draw
Szentendre, Fő tér
A Fő téren Vincze Ottó
képzőművész MűvészetMalomban látható
kültéri installációját továbbgondolva kisebbnagyobb papírhajókat
készítünk, s azokon a
jövőnek szóló üzeneteket, rajzokat helyezzük el. Minden korosztálynak!
A program ingyenes

Október 27. vasárnap 10.00-13.00
Történeti játszóház gyerekeknek
8 éves kortól
„A királynőt megölni nem kell félnetek…”
Élő interpretáció (living history) a Gertrudis királyné meggyilkolásának 800. évfordulójára
rendezett
időszakos
kiállításhoz kapcsolódva. A program
során forgószínpadszerűen vehetnek
részt a gyerekek a tárlatvezetésen, kézműves foglalkozásokon a múzeum régész, múzeumpedagógus és tárlatvezető
munkatársai vezetésével.
Amiről szó lesz: • Öltözködéstörténet –
középkori női fejviselet készítése • Vadászat a középkorban – mozgásos játékok • Egyházi építészet – padlótégla
készítés • Írásbeliség – kódexkészítés
Figyelem! Most először mutatunk be jeleneteket az akkori életből a Living History társulat segítségével.
Belépő: 300 Ft gyerekeknek, 1500 Ft felnőtteknek

Idézet III.
Ember – ilyen egyszerű a művészet!
Próbáld csak, no

Idézet I.
Szívküldi Hephaistosnak

Jobb lenne a cikkben csak PuTut idézni,
úgyse tudok jobbat. Valahogy mindig csinál
valami újat: vagy izzó vasból kalapálva,
vagy hol röhögtető, hol megdöbbentő szavakból építkezve. Most is fog például: ere-

Idézet IV.
Hephaistos nekem támadt a múltkor – „De
hát mester?!
Ez a vas az enyém!” kiáltottam fel,
lehurrogott- „Taknyos, ne feleselj!”
Bugris Öreg – duzzogtam magamban.
Minden egyéb szószaporítás helyett: le kell
sétálni a Duna-partra, és megnézni a kiállítást, amely, higgyék el, illik PuTuhoz, a Dunához, ld. fentebb. Hívogató ld. lentebb,
Hephaistos egyik inasának saját szavaival:

Putu: Szentendrei vizifricska

dendő komaságban lévén a Dunával, a
parttal, Szentendrével, egy alkalmi kiállítást
rendez a gáton, az alkalom komolyságát is
bizonyítandó akut alkotó-művészettörténész-professzor-írót felkérve a kiállítás megnyitására. Kovács László, PuTu, Aci, Öreg
vagabund a javából, életimádó, perfekcionista, sok szentséget tisztel, még többet
nem, főleg, ha az ál.
Idézet II.
Vasul fecsegni könnyű, beszélni nehéz.

Hát ilyen. Úgy hozzá tartozik a városhoz,
mint máz az edényhez, a bringájával, a sapkájával, gazdagon burjánzó szemöldökével.
Pestiesen: „arc” a javából.

Múzeum-megnyitó

Ars poetica? A magas művészet jegyében?
Soha. Ha beledöglöm, akkor is megcsinálom? Mindig. Nagy svunggal, komoly iróniaönirónia tartalékokkal.

Idézet V.
Kovácsolt VAS a gáton
Ami MűVÉSZET azt nagybetűvel írom – a
többit majd a sírdomb címmel rendezi meg
PuTu-Aci a Görög utcánál első vízifricska tárlatát az új mobilgát helyén október 19-én,
szombaton, 15 órakor.
A kiállítást Szalai András PiPi nyitja meg.
Csege, az ősmagyar kovácsisten már jelezte
részvételi szándékát.
Gyertek el, mert nem lesz se pogácsa, se
pia, de lehet nézni közelre-távolra, gondolni
ezt, gondolni azt.
ó anyám, milyen szabad is a gondolat: Gondolkodom, tehát hagyok másokat is…
Azt hiszem, mindent elmondtam:
Horváth Judit

Szeretettel várják az érdeklődőket október 10-én,
csütörtökön 15 órakor a felújított Szőnyi István
Emlékmúzeum, a Triznya Mátyás – Szőnyi Zsuzsa
Emlékszoba és a Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa
gyűjteményéből című időszaki kiállítás ünnepélyes
megnyitójára.
Cím: Ferenczy Múzeum – Szőnyi István Emlékmúzeuma, Zebegény, Bartóky u. 7.

ALMA MATeR
HANGVeRSeNyeK
A ZeNeISKOLÁBAN

Október 11-én, pénteken 17.30-kor
VÁRADI HELGA csembalóművész
ad koncertet a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában.
A hangverseny előtt Urmánczy Losonci Lilla festőművész kiállításának megnyitója lesz. A kiállítást
megnyitja dr. Dietz Ferenc
Szentendre város polgármestere.

A népszerű koncertsorozat jövő tavasszal
folytatódik:
Március 28-án, pénteken 18 órakor
Wagner Csaba harsonaművész
Április 25-én, pénteken 18 órakor
Tímár Sára énekes koncertjével.

Az estek házigazdája: Silacher Tamás műsorvezető

Koncertbérletek a zeneiskolában válthatók. Bérletek ára: 3000 Ft, családi bérlet: 8000 Ft, belépőjegy
az egyes hangversenyekre: 150 Ft.

Aknay és az ikon
2013. október 7.

KULTÚRA

Átadták a felújított Szentendrei Régi Művésztelepet, amely
200 millió forintos beruházással újult meg.

FOTó: MTI

A szakrális művészetek hete keretében nyílt meg Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész kiállítása a Szerb Múzeumban, vagyis a hozzá tartozó, egykori szerb Tanítóképző Intézet
épületében.
Aknay János neve és művészete összeforrt a várossal. Festészete a
sok évszázados szentendrei szerb ortodox művészeti tradíciók, a
festőelődök, Vajda Lajos, Barcsay Jenő, Deim Pál művészetének
folytatásának tekinthető.
„A művészetemmel szeretnék ablakot nyitni és kapcsolatot teremteni a világgal és a Teremtővel” – vallja az istenhívő művész a kiállítást kisérő kiadványban.

Szentendre megőrzi
és megújítja értékeit
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Kislánya, Sárika elvesztésével jelennek meg Aknay alkotásain az
angyalok, mint az Ég és a Föld közötti összekötők. A szentség erejét sugárzó ikonos képeken látható tekintet- és testnélküli lények
az Égre utaló jelképek. A szinte mozdulatlan figurák, az angyalok
az isteni jóság közvetítői az ember számára. Aknay lírai, transzcendens angyalai síkszerűségükkel, homogén színeikkel rokonságot
mutatnak a középkori ikonfestészettel. Ezeket a rokon vonásokat
példázzák az Aknay-képek között látható 17-18. századi szerb ikonok, amelyek formai és spirituális előképül szolgáltak a művész számára, s ezek lényegi elemeit építette be művészetébe. Képein
ezáltal találkozik a keleti és nyugati keresztény kultúrkör, valamint
a régmúlt a 21. századdal.
Nagy Mártának, a kiállítás kurátorának okos, értő szavai nyitották
meg a tárlatot. Binder Károly zongoraművész lélekbe markoló zenéje méltó kisérője volt a kiállított képeknek. A megnyitót a tárlat
alkalmával megjelent azonos témájú kötet bemutatója követte.
Aknay János egyik legszebb és legmeghittebb kiállítása nyílt most
meg Szentendrén.
A tárlat december 31-ig, hétfő kivételével 10-16 óra között látogatható.
Rappai Zs.

Balog Zoltán, az emberi erőfor- A Duna-parti művésztelep műkörások minisztere beszédében dését bemutatva elmondta, hogy
kiemelte: a kormányzatnak az a 12 műteremből kilencet – páutolsó pillanatban sikerült meg- lyázat útján – határozott időre
mentenie a művésztelepet az önállóan alkotó képzőművészek
enyészettől. Hangsúlyozta: min- kaphatnak használatba, közülük
dent megtettek azért, hogy az egyet a minisztérium által alapíintézmény feladatait újra- tott nagy hagyományú Derkovits
gondolják és a telep újra elfog- Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj
lalhassa méltó helyét a képző- fiatal művészei. Három úgyneveművészeti életben.
zett csoportos műterem rövidebb
Balog Zoltán kitért arra is, hogy a idejű használatára közösen dolmostani projekthez 200 millió fo- gozó művészek pályázhatnak.
rintot biztosított
Az alkotókkal
az
állam.
szemben elváA megnyitót követően dr. Dietz
Ennek köszönrás, hogy a műFerenc Szentendre kulturális
hetően teljes
termeket
terveiről, a pályázati lehetősémértékben
folyamatosan
gekről és a megyei jogú vámegújultak a
itt
dolgozva
rossá válásról is egyeztetett
még 1972-ben
használják, és
Balog Zoltán miniszterrel és Fenyári hasznáévente egy alkete Györggyel, a Magyar Műlatra épült, kékotással gyaravészeti Akadémia elnökével.
sőbb rendkívül
pítsák a MANK
rossz állapotba
gyűjteményét.
került, végül használhatatlanná Az immár nemcsak a nyári hóvált műtermek, a MANK Galéria napokban, hanem egész évben
és a telephez tartozó, arborétum használható intézmény jelentőjellegű egyhektáros park. Hozzá- ségével kapcsolatban megjetette: itt talál helyet az egykori gyezte: a művésztelep minden
képzőművészeti lektorátus archí- bizonnyal a kortárs képzőművévuma és a MANK dokumentá- szet egyik legjelentősebb bemuciós központja is.
tatkozó helye lesz.
Az intézmény történetét fel- A megszépült műtermeket a
idézve hangsúlyozta: a szent- nyolc alapítóról, a később megendrei művészet története a határozó szentendrei alkotóvá
hátrahagyott évtizedek lenyo- vált Hollósy Simonról nevezték
mata is, hiszen kezdetét a hatá- el, a kollektív alkotóknak szánt
ron túlra került Nagybányai műtermekkel pedig a telep létMűvésztelep elvesztése jelen- rejöttében fontos városok előtt
tette.
tisztelegnek.

A SZEnTEnDREI KOnZERVATÍV ESTÉK klub,
azaz a SZEKE Klub következő előadására október 16-án kerül sor, 18 óra 30 perces kezdettel
a Silhouette Caféban (Ady Endre u. 6.)
Vendég: Vidnyánszky Attila, a nemzeti Színház Igazgatója.
Bővebb információ: www.szeke.hu
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VÁROS

Aknay-kiállítás az Izbégi iskolában

Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész kiállításának
megnyitójára szeretettel várnak minden érdeklődőt az Izbégi Általános Iskola aulájába október 18-án, pénteken 18 órára. A kiállítást
megnyitja Kopin Katalin művészettörténész, zongorán közreműködik Deim Sára és Farkas Zsolt. Ünnepi köszöntőt mond dr. Dietz Ferenc polgármester.
A kiállítással egyidőben megtekinthetők az Izbégi Általános Iskola
tanulóinak a Képzőművészeti napon készített alkotásai is.

Advent Szentendrén

A Szentendrei TDM Kft. és a Szentendrei Kulturális Kft. idén is
megszervezi az Adventtől Vízkeresztig Szentendrén című rendezvénysorozatot és kirakodóvásárt.
A szervezők szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének programjaikkal bekapcsolódni az eseménysorozatba,
illetve részt kívánnak venni a városunkban már hagyománnyá
váló adventi vásáron.

XXVII. évfolyam, 18. szám

Templomdombis rajzok a P’Art Moziban

A Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének kiállítása
nyílik meg október 12-én, szombaton 17.30-kor a P’Art Moziban
(Dunakorzó 18.). A kiállítást megnyitja: Zakar Ágnes képviselő.

A kiállítók: Bajáki Luca, Bálint gergő, Benke Dénes, Benke Zsófi,
Czakó Réka, Csalló Levente, Dorn Júlia, Rózsa Domonkos, Éles Ajsa,
Gaszner Anna, Gaszner Kata, Geiger Kíra, Gottlasz Réka, Jüngling
Zsanka, Kiss Bori, Kisszabó Dóra, Lakatos Jázmin, Lakatos Márk,
Major Anna, Márkus Kata, Márkus Panna, Márkus Sára, Mester
Emma Luca, Nagy Luca, Sági Ádám, Sági Alíz, Sági Péter, Sipos
Panka, Stec Kaidi, Szabó Róbert, Szatmári Cintia, Takács Luca,
Török Eszter, Varga Sári, Varga Julcsi és Deli Gabi (néni). A tárlat
megtekinthető: november 6-ig a mozi nyitvatartási idejében.

Az adventi programfüzet zárása október 31., így kérjük, hogy az
érintettek legkésőbb ezen határidőig vegyék fel a kapcsolatot
Hidegkuti Dorottyával a tdmszentendre@gmail.com e-mail címen.
Ugyanide várjuk mindazon magas színvonalú termékeket forgalmazó kereskedők jelentkezését is városunkból és a környező
településekről, akik szeretnének kiállítóként megjelenni a
Dumtsa Jenő utcában. A vásárral kapcsolatban kérdéseikkel,
javaslataikkal kérjük, mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot
Lakatos Judit főszervezővel: tdmszentendre@gmail.com.

AGYKONTROLL
tanfolyam Szentendrén

November 2-3., 9-10.

Helyszín és jegyárusítás: Pajor-ház, Kossuth u. 5.
(Tel.: 20/779-6657)
Ingyenes ismertető előadás: október 8. kedd, 17
órakor a Pajor-házban
Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozókwww.agykontroll.hu
nak akkreditált!

2013. október 7.
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eMLéKeK eGy VÁROSRóL – AjÁNLÁS

MÁTÉ GYÖRGY: OLVASnIVALÓ SZEnTEnDRÉRőL, SZEnTEnDREIEKRőL

A történelem, ha történetek sorozataként fogjuk fel, emberi arcot ölt. Hiszen mi, emberek éljük meg, legyünk
bár uraságok vagy a köz tisztviselői,
földmívesek vagy iparosok, kereskedők vagy művészek. Ki-ki a maga
terén teremti meg azt, amit aztán később históriának nevezünk. Így van a
városok sorsában is.
Ebben a tanulságos, hasznos és érdekes könyvben Szentendre múltja és jelene tárul elénk az 1009-ből származó
Szent István-i alapító oklevéltől napjainkig. Visegrád megyéjében a Duna
fölött fekvő falut, amelynek jobb felén
az Apurig nevü patak folyik, vagyis
A könyvet Bereznai Péter
egykor az eraviszkuszok, rómaiak,
grafikusművész tervezte
hunok, germánok, honfoglaló magyarok lakta települést nevezte meg az Országalapító, hogy az idők folyamán várossá növekedhessék a pilisi hegyek és a Kis-Duna
ölelésében.
Ez a szakértelemmel, de főleg lelkes szentendrei lokálpatriotizmussal a különböző sajtóorgánumokból kiválogatott és értelmezett cikk
gyűjtemény bizonyára a helyi lakosoknak, de még talán az őshonosoknak is sok meglepetést adhat erről a gyakorta ékszerdoboznak
titulált városról. Ám különösen azoknak, akik csak futólag ismerik
Szentendrét, olyan élményt nyújt, mint egy izgalmas regény. Hiszen
érdekesnél érdekesebb leírások, történetek, emlékezések neves személyiségekről, meg különös alakokról sorakoznak harminc esztendő
híradásaiba. Olvashatunk a római korról, a tatárdúlás szörnyűségeiről, a török megszállás idejéről, a 48-as szabadságharc hőseiről, a két
világháború szentendrei szereplőiről, az ötvenes évek kemény korszakáról, az 56-os forradalom várost érintő eseményeiről, a mai
honatyák vitáiról, de az itteni iparról, kereskedelemről is. Minderről
emberi sorsok felvillantásával, családok sorsának bemutatásával, a
köznapok közvetlenségével. Mintha a különböző években megjelent
cikkek, interjúk, esszék azzal a szándékkal íródtak volna, hogy ebben
a Máté György szerkesztette könyvben izgalmas történetté álljanak
össze.
Szó van itt a várost építő, gazdagító iparosokról, kereskedőkről, szőlőtermelőkről, művészekről. Megtudhatjuk, hogy Dumtsa Jenő polgármesternek mi minden köszönhető, hogy a „szerb Jókainak” is
mondott Jakov Ignjatovity miként kötődött e tájhoz, hogy 1919-ben
miért kellett vértanú halált halni Kucsera Ferenc katolikus segédlelkésznek, meg azt is, hogy 1888-ban érkezett az első, négy kocsiból
álló helyiérdekű vonat, fellobogózott lokomotívval a Filatorigáttól
Szentendrére.
De megismerhetjük a helyi hagyományokat is. A szerb búcsút, a dalmátok bevezette szentivánéji tűzugratást, a szüreti bálokat. Olvashatunk az egykori céhek szokásairól, Olhauser János lakatos mesterről,
aki a Preobrazsenszka templom gyönyörű vas kapuját kovácsolta,
régi vendéglőkről, a Schunk-féle kávéházról, a Malomkerékről, a Vén
Diófáról vagy Erzsi néni kocsmájáról és a hajdani Koronáról. Felsorakoznak itt a város patikái, tragédiák – tűzvész, árvíz – mellett sikerekről, a város boldogabb napjairól is szó esik, vagyis mindarról, ami
hétköznapjainkban elkerüli a figyelmünket, még ha lakói vagyunk is
Szentendrének.
Máté György mintha baráti beszélgetésre maga köré ültette volna a
különböző írások szerzőit egy kellemes téli alkonyon, hogy amíg lassan leszáll az est, meséljenek. Mondják el emlékeiket, friss élményeiket, örömeiket, vagy ha úgy adódik, elégedetlenkedésüket erről a
városról, mely oly sok korszak viharát átvészelve éli gazdag életét
girbe-gurba utcáival, Barcsay mester művein életre kelő házaival, kereskedőivel, iparosaival, a tájba szerelmes festőivel, szobrászaival,
hangulatos éttermeivel, nyári színházával, városukért szerető gonddal
aggódó polgáraival.
Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író
A könyv bemutatója október 8. kedden, 18 órakor lesz a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermében.
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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
polgármestere

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 tartozásról. 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.konyvtar@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 Utcaszínházi Fesztivál ezüstérmes előadása. Töltsön velünk egy izgalmas, játékos
vasárnap délutánt skandináv hangulatban!
14:30–17:00 Pest Megyei Könyvtár
jÁTSZÓSAROK
Ismerd meg a skandináv gyerek mesehősöket! Színezd ki kedvenc szereplőidet! Öltözz Harisnyás Pippinek, Pettsonnak vagy Findusnak! – svéd ételek kóstolója (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.
A *-gal jelölt program támogatója:

Október 11-én 17 órakor
a volt HEMO épületében (Szentendre, Dózsa György út 8.)
évadnyitó műsoros, zenés, táncos estet rendez
a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Bejárat a rendőrség felőli hátsó ajtón.

KULTÚRA

A táncot
Vincze Éva
tanította be

Fotó: www.fotosarok.hu
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A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság idei szüreti bálja is remekül
sikerült. A központi konyha éttermében
szeptember 21-én tartották a már hagyományosnak mondható batyus bált a társaság tagjai, hozzátartozói, a barátok, illetve
a Dézsma utcai nyugdíjas klub tagjai, mintegy 150-en. A zenét – ahogyan már 13
éve - Stark Feri szolgáltatta. A bálon népi
hagyományokat, játékokat elevenítettek
fel – hegybírót választottak, csőszlányok
felügyelték a szőlőlopást –, s a jó hangulatot mi sem bizonyítja jobban, hogy a rendezvény majdnem éjjel kettőig tartott.

A szüreti bál meglepetése – egy baráti társaság ötletére – kifejezetten erre az alkalomra betanult szatmári csárdás volt. A
társaság „néptánccsoportja” hét párból
állt, és talán azt is elárulhatjuk: átlagéletkoruk 60 fölött volt. A csárdást stilizált magyaros ruhában adták elő, mellyel
hatalmas tapsvihart arattak. Ezzel a tánccal szerettek volna örömet szerezni a bálozóknak és természetesen önmaguknak is.
A műsort Vincze Éva, Vincze Ottó képzőművész unokahúga tanította be a rendkí-
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Szüreti bál szatmári csárdással

vül lelkes tagoknak. Évának nem volt
nehéz dolga a jó ritmusérzékkel megáldott
párosokkal, akik szeptember elején kezdték el a „gyorstalpaló tanfolyamot”, s mindössze öt alkalommal találkoztak a
Dunaparti Művelődési Ház balett termében. Éva szerint tanítványai fizikailag remekül bírták a terhelést, szeretik, élvezik
és megbecsülik a táncot, mely fiatalságuk
szerves része volt.
Éva hivatásos táncművész, diplomás táncpedagógus, tagja a Varidance tánccsoportnak. A sajátos stílusban táncoló együttes –
a néptáncos alapokat vegyítik modern, kortárs tánccal – a Nemzeti Táncszínházban
lép fel rendszeresen, de bemutatkoztak

már Szentendrén is, a tavalyi majálison.
Éva jelenleg a lapunkban is többször bemutatott Diótörő Balettiskolában tanít. Úgy
tűnik, a kicsik után nagyokkal is foglalkozhat, hiszen a nyugdíjasok körében is van
igény a tánctanulás – elsősorban társastánc és néptánc – iránt, hiszen ilyen lehetőség számukra még nincs a városban.

Boda Anikó, a társaság vezetője már készül a következő rendezvényükre: a november 23-i Erzsébet és Katalin bálra. A
hagyományokhoz híven erre az alkalomra
is szervez meglepetést, már vannak is tervei, melyek – őt ismerve – biztosan sikert
aratnak.

Ranódy László filmrendezőre emlékeztünk

Szeptember tizennegyedikére terveztük, de az esős idő miatt huszonegyedikén tartottuk meg a már hagyományossá vált alsó-izbégi
ünnepünket. 2011-ben megünnepeltük Izbég fennmaradásának
több mint 320 évét, és közfelkiáltással a hársfa és a Krisztus-kereszt közötti részt Alsó-Izbég térnek neveztük el. 2012-ben Izbég
első iskolájának egykori helyén avattunk emlékező táblát, felidézve
a száz évvel ezelőtti időket. Idén pedig Ranódy László Kossuth-díjas
filmrendezőről (1919-1983) emlékeztünk meg. Bár folyamatosan
nem élt Alsó-Izbégen, de gyakori vendég volt itt, szülei házában.
Sokan ismerték Ranódy Lászlót, akiről az egyik szomszédja így írt:

„Amikor kijöttek Ranódy Lászlóék a házukba, a hétvégeken, mindig betértek a mi szerény otthonunkba is. Közvetlen, egyszerű, barátságos emberek voltak (felesége Kóczián Katalin költő).”
Mi, alsó-izbégiek Ranódy halálának harmincadik évfordulóján emlékeztünk most. Azt emeltük ki, hogy filmjeiben szót emelt a kitaszítottakért, a megalázottakért, legyenek azok felnőttek vagy
gyerekek, megalázottságukban is szolidaritást vállalt velük. A munkáiban megjelenő alapértékeket nem moshatja el sem az idő, sem
a mostani, sokszor esztelen divathullám sem. Filmjeit bensőséges
egyszerűség jellemzi. Az egyik felejthetetlen filmje az Árvácska
(1976), egy gyereklány mérhetetlen szenvedéséről, megalázottságáról szól.
Ranódy László, kortársai szerint is, halk szavú, hivalkodástól mentes ember volt, aki soha nem könyökölt különféle megbízatásokért.
1983. október 14-én halt meg, 64 éves korában.
Az emlékidéző tábla elhelyezése után az Alsó-Izbég téren folytattuk
a már hagyományossá vált összejövetelünket. Több mint ötvenen
köszöntöttük az 50-60 éve itt élő szomszédainkat, ismerkedtünk a
mostanában ide költözöttekkel. Otthon készült süteményekkel, kemencében sült finomságokkal és lilahagymás zsíros kenyérrel kínáltuk egymást.
Sötétedéskor gyertyát gyújtottunk a keresztnél, a hajdan itt éltek
emlékére, miközben gyönyörű magyar népdalokat énekeltünk.
Megemlékezés-sorozatunkat jövőre folytatjuk.
Lakatosné Szvoboda Zsóka
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LABDARÚGÁS

Szeptember 22. Pilisszentkereszt
PILE SC - Fóti SE 3-2 (1-0). G.: Horváth L.(2),
Glück E., illetve Rózsás J., Kolada Á.
A megyebajnokság harmadosztály nyugati
csoportjának két éllovasa nagy iramban
kezdte a mérkőzést. Jobbára a PILE veszélyeztetett, de volt egy-két jó vendégkontra is.
A félidő derekán, egy hazai jobboldali támadás közben a vendégvédő lerántotta a
hazai támadót, ebből lökdösődés lett, majd
reklamálás miatt sárga lapok jöttek a fótiaknak! Ezután egy jó támadás végén megszerezte a vezetést a hazai csapat. A
második félidő elején egyenlített a Fót, majd
hamarosan két gólt hozott a hazaiak támadássorozata: 3-1! A fótiak részéről szaporodtak a szabálytalanságok. Második sárga
lappal egy vendégjátékos a kiállítás sorsára
került! Innentől a vendég kispad a mérkőzés végéig a játékvezetők folyamatos sértegetésével volt elfoglalva! A mérkőzés
hajrájában az egyik oldalon a fótiak javára
ítélt 11-es – ebből lett 3-2 – a másik oldalon
egy szabadrúgás (a kapus védte) volt említésre méltó. A mérkőzés végén a vendégek
szidalmazták és fenyegették a játékvezetőket és a hazai játékosokat, újabb piros lapokat kaptak! Visszatetsző volt! A vezetőbíró
a vendégcsapat keménykedő játéka ellenére kezében tartotta a mérkőzést.

További megyebajnoki eredmények
ebben a fordulóban:
II. o.:
Piliscsaba Leányfalu: 1-3
Szigetgyöngye - Budakalász: 1-2
Dunabogdány - Biatorbágy 2-1
III.o.:
Nagykovácsi - Visegrád 4-7
Tahitótfalu - Tárnok II. 7-0
Szeptember 23. (Az ismert okok miatt Pilisszentlászlón játssza hazai mérkőzéseit a
szentendrei csapat)
Szentendre - Pilisszántó ( öregfiúk m.) 4-0
(1-0). Negyedik győzelmüket szerezték a
szentendrei öregfiúk. Minden csapatrészükben felülmúlták ellenfelüket, kapustól a befejező csatárokig. Góllövők: Vaczó Tamás (3)
és Szabó György - az év gólja címre érdemes, ritkán látható, közel 40 méteres átemeléssel! Csapatunk 12 ponttal az
élmezőnyben áll!

Környékbeli eredmények:

Megye II.
Budakalász - Pilisszántó 7-1
Pomáz - Szigetmonostor 8-1
Leányfalu - Üröm 3-4
Sóskút - Dunabogdány 2-3

Megye III.
Tahi- Üröm II. 4-1
Kisalag - Visegrád 2-2

SPORT

Szeptember 28., nagykovácsi:
Nagykovácsi - Szentendre VSE 2-2 (0-0). A fizikai és magasságbeli fölényben lévő hazai
játékosok az első perctől kezdve sorozatosan leütközték (néha szabálytalanul is) a fiatal szentendrei fiúkat, akik ennek ellenére
sok jó támadást vezettek, az első félidőben
eredménytelenül. A második játékrészben
sem változott a játék képe, de ekkor a mieink Seregy Márk révén gólt szereztek, Úgy
tűnt, meglesz a győzelem, de ekkor a „spori”
rendre fordítva ítélte meg az ütközéseket, és
egy szabadrúgás után a hazai csapat egyenlített, majd egy kíméletlen utánrúgás következett, amelynek szenvedő alanya megint
szentendrei volt (piros lap helyett sárga volt
csak), majd a kitörő szentendrei fiút elkaszálták. A büntetőt Németh János (Némó)
értékesítette (1-2). Ami az utolsó öt percben
következett, az a játékvezetés paródiája
volt: a „spori”, aki eddig csak azzal tűnt ki,
hogy engedi a kíméletlen összecsapásokat,
ebben az öt percben minden ütközést a
szentendreiek ellen fújt, és ezt addig csinálta, míg az egyik szabadrúgásból gól nem
született (2-2).
Szeptember 29.
Kerepes - PILE (Pilisszentkereszt) 4-1 (1-0).
Az eddigi fordulók alatt pontveszteség nélkül álló PILE-t a kerepesiek az első pillanattól kezdve igyekeztek megfélemlíteni
kemény belemenéseikkel, és ha kellett, a legegyszerűbb eszközökkel rombolták a technikás vendégek támadásait, majd a félidő
végén a vezetést is megszerezték. A továbbiakban a képlet nem változott a Kerepes
részéről: Ha vész van, rúgd, amerre állsz,
vagy döngöld bele a földbe a támadókat! Ezt
a stílust a sporik nagyvonalúan támogatták,
aminek eredménye: három PILE sérült (egy
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súlyos!), három hazai gól (4-0). A hajrában
a vendégek támadásait siker koronázta,
egyik támadójukat fellökték a büntetőterületen! A 11-est Glück Endre belőtte (4-1).
A PILE játékosai önkritikusan magukban,
és nem a sporikban keresték a hibát, bár véleményem szerint, ha a PILE tudja a saját játékát játszani – a rövid passzos,
középpályás „barcás” játékot – akkor szorosabb lett volna az eredmény.

A szerző megjegyzése
Úgy látom, a megye III.-ban elharapózott a
„Vagy a labda, vagy a baba!” játék, a kíméletlen belépők alkalmazása. Sajnos, a „sporik” nem tudják, vagy nem merik(?) elejét
venni ennek az alattomos, sokszor sérülést
okozó játékmódnak! – Tovább! Előny!- integetik! Az eredmény: a korábbi két éllovasnál, a PILE-nél és a SZVSE-nél sérültek
tömege! Akik okozták, három csapat: Fót,
Kerepes, Nagykovácsi! Mind magasabb osztályt megjárt labdarúgókkal! Ezúton is felhívom a játékvezetők figyelmét: Vigyázzanak
a játékosok testi épségére! Az ő felelősségük! „Labda volt” – mondta legutóbb egy
spori, miután a 16-oson belül több méterről
rohanva letarolta a kerepesi védő a PILE
támadóját! Színtiszta 11-es nálam! Mert letarolta, sérülést okozva, az ellenfelét. S még
egy észrevétel. A játékosok egy része úgy
beszél a játékvezetőkkel, mintha drukker
lenne: útszéli szavakat használ, és tegezi a
sporikat! Persze, vannak jó játékvezetők,
akiknél ez nem megengedett! Pedig egyszerű a megoldás: Fejezze be X számú!, és
egy mozdulat a zsebhez! – Kéri, sporttárs?
Ha folytatja, akkor sárgalap, ha még tovább,
akkor piros. És megvan a respekt! Ezt nem
tanítják a tanfolyamokon?
Gerlai P.

NB I-es mérkőzésen a szentendrei gyerekek

A Budapest Honvéd FC a Mezőkövesd csapatát fogadta azon NB I-es bajnoki mérkőzésen szeptember 14-én, amelyen 31 szentendrei kisgyermek volt a futballisták kísérője.
A tévéközvetítésnek köszönhetően több millióan nézhették, ahogy a Sze-Fi Labdarúgó
Sportegyesület tehetséges utánpótlás futballistái felvezetik a pályára a felnőtt focistákat a Bozsik stadionban. A srácoknak hatalmas élmény volt a Himnuszt a példaképeikkel együtt hallgatni a pályán, s reméljük, néhány év múlva gyermekeink rúgják majd a
bőrt a bajnoki mérkőzéseken!
Egy szülő
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A Kinizsi Honvéd
Sportegyesület hírei

SPORT

A szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület nyolc éve működik
városunkban. Sokak által ismeretlen az, hogy az MH Altisztiti Akadémia sportobjektuma milyen kincseket rejt magában, és az sem
köztudott, hogy hányféle sportágnak ad otthont az intézmény.
Ezen a hatalmas területen található többek között egy 25 méteres
uszoda, szauna, atlétika pálya, konditerem, két műfüves pálya,
sportcsarnok is, melyeket a Tömegsport szakosztály tagjai nagyon
kedvező feltételekkel használhatnak a hét mindennapján.

A zárt katonai rendszer eddig nem igazán tette lehetővé a sportkomplexum használatát a lakosság számára, de az idei évtől az
SZKHSE elnöksége és az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, vezetése az utánpótlás-nevelés érdekében erőteljesebben elkezdett nyitni a civilek felé. Végzett szakedzőink az alábbi
szakosztályokba várják a sportolni vágyó szentendrei és környékbeli gyermekeket:
Atlétika: Csincsi Brigitta, 06-30-265-3273
Öttusa: Pál Rita, 06-30-611-7639
Triatlon: Szőke Rita, 06-30-435-0094
Versenyúszás-úszás: Mihály Norbert, 06-30-560-4566
Közelharc: Zagyva Sándor, 06-30-990-0962
Egyesületi tagként a felnőtt lakosságnak is van lehetősége a
katonai sportkomplexum használatára. Őket a tömegsport szakosztályon túl az Asztalitenisz-, Horgász-, Kettlebell-, Katonai közelharc-, Labdarúgás-, Lábtenisz-, Tánc- és a Természetjáró
szakosztályokba várjuk. Az egyesület egyik fő célja – a katonák
sportolási lehetőségeinek biztosításán túlmenően –, hogy színvonalas, elérhető szolgáltatást nyújtson a pihenni, felkészülni, regenerálódni, sportolni, közösségbe tartozni vágyó lakosság részére.
Az SZKHSE évek óta számos neves és sikeres sportrendezvényt
is szervezett, elég csak megemlítenünk a Kinizsi Futóversenyt és
a Kőhegy-futást, ahol a férfiaknál az első helyezet Komócsin
Balázs (14’36”), a hölgyeknél Szauer Zsanett (21’34) lett. A verseny további eredményei a www.szevi.hu oldalon találhatóak.
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület vár minden sportolni vágyó gyermeket és felnőttet az MH Altiszti akadémia sportobjektumába.
További információ: Vura Zsolt SZKHSE elnök, 06-30-261-1093
Németh Bálint SZKHSE titkár, 06-30-754-7728

Tenisz
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A Dunakanyar Tenisz Klub
Sportegyesület férfi csapata az Országos Felnőtt
Férfi Csapatbajnokság III.
osztályának B csoportját
megnyerve feljutott a II.
osztályba, amivel teljesítette a vezetőség által kitűzött célt. Majdnem
veretlenül, 14 mérkőzésből 13-at megnyerve (sajnos az elmúlt hétvégén egy vereség „becsúszott” a budapesti VIZÜGY SE csapata ellen) lett csoportjában az
első.
A játékosok közül többen is 100%-os teljesítménnyel zárták a 2013as csapatbajnoki szezont. Közülük a fiatalok részére is kiváló példát
mutató csapatkapitány, Bónyai Gábor lett a legeredményesebb játékos, aki tíz egyéni mérkőzéséből mind a tizet megnyerte! További
100%-os játékosok (zárójelben a mérkőzések száma/megnyert
mérkőzések száma): Szappanos Márton (9/9), Budinszky Móric,
(8/8) dr. Nagy Viktor (6/6), Balla Gábor (6/6), Zöldi Kovács Péter
(5/5).
A Dunakanyar TKSE OB III. győztes csapata: Balla Gábor (29), Biharvári Péter (47), Bónyai Gábor (45), Budinszky Móric (15), Eke
László (46), dr. Nagy Viktor (42), Pintér Ákos (37), Prágai Sándor
(51), Szabó Zsolt (33), Szappanos Márton (15), Zöldi Kovács Péter
(42), Wurm Péter (30).
A Dunakanyar TKSE tehát a 2014-es csapatbajnoki idényben már az
Országos Felnőtt Férfi Csapatbajnokság II. osztályában folytathatja
szereplését! A vezetőség nem titkolt célja, hogy a következő szezonban is győztes csapatot ünnepelhessenek a szentendreiek, irány
tehát az OB I.!
Az egész csapat és a csapat vezetősége ezúton is köszöni a Dunakanyar TKSE-ért szurkoló szentendreiek támogatását!

ATT TOUR SZENTENDRÉN

A Postáslidó már második alkalommal adott otthont az Amatőr Teniszezők Társasága által szervezett országos versenynek az augusztus 31-i hétvégén. Az igen színvonalas mérkőzések után, 32-es
tábla végeredménye: I. hely Őri Ádám, II. hely Nyírő Richárd, III. hely
Wolff Roland és Besser Franz. A férfi egyéni szabadidős teniszezők
versenyét Kováts Zsolt nyerte. Második a szentendrei Román Tamás
lett.

A POSTÁSLIDóN IS KEZDŐDIK A TÉLI SZEZON

Október 12-13-án kerülnek felállításra a sátrak, és ezzel kezdetét
veszi a 2013/2014 évi fedett pályás szezon. A tavalyi nagysikerű
páros körverseny is folytatódik. Az új évadban azonban két ligában
mérkőzhetnek a párosok. Külön amatőr és profi liga indul a szokásos kézműves érmekért és ajándéktárgyakért. A versenyeket minden hónap utolsó szombatján rendezi a klub. Bővebb információt a
recepción nyújtanak.

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
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Futás
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Szentendre városának futócsapata, a Szentendrei
Futókör újfent megmérkőzött, most a tápiószecsői futógálán, ahol nagy
mezőnyben erős futókkal
találkoztunk. A kicsiknél
kiemelném
Zsámár
Annát és Barna Tamit,
akik mindketten bátran
és szívből tanulják a versenyzés rejtelmeit, és
ennek köszönhetően versenyről versenyre rutinosabbak. Dicséret illeti
Baranyi Esztert, aki az elmúlt években a 6. helyig
jutott, ám most nagyon
erős volt fejben, és ennek
köszönhetően sikerül megszerezni a 2. helyet. Néda Tomi és jómagam (Gedeon Zsolt) erős hajrával, a 4. és 2. helyet szereztük meg
nagy örömmel, és terveink szerint a felkészülésünk módosításával
legközelebb még nagyobb meglepetést szerzünk erős ellenfeleinknek.
Ezután következett az aranycsapat, a kegyelmet nem ismerő kis terminátorok, hiszen rajt-cél győzelemmel, új pályacsúccsal mondhatom, hogy nagyon kemény futással győzött a 4x500m-es
szentendrei váltó! Más városok testnevelői, edzői hitetlenkedve nézték a futókör csapatának futását. A négy futó tökéletesen követte
azon utasításokat, miket kértem tőlük, ezért nagyon büszke vagyok
rájuk – és természetesen a többi futónkra is! Ezt követően a párok
futásában is szentendrei győzelem született.
Eredmények
Gyermek I. kategória
1.2 km: Barna Tamara 12. hely (Izbégi iskola)
1.2 km: Zsámár Anna 4. hely (II. Rákóczi iskola)
Gyermek II. kategória
1.7 km Baranyi Eszter 2. hely (Izbégi iskola)
1.7 km Néda Tamás 4. hely (Barcsay iskola)
Felnőtt férfi
3.4 km Gedeon Zsolt 2.hely (Psn. Zrt. Pécs)
500 m párok futása 1.hely Medve Csilla, Gedeon Zsolt
4x500m váltó: 1hely – új pályacsúcs!
1. futó: Graf Míra (Izbégi iskola)
2. futó: Murányi Máté (Izbégi iskola)
3. futó: Néda Julis (Barcsay iskola)
4. futó: Szappanos Beni (Pomázi iskola)

Thaibox

Szeptember 24-25-e fontos esemény lett a hazai és a szentendrei
sportéletben egyaránt, hiszen hazánkba látogatott a Thai Kulturálisés Sportminisztérium küldöttsége, akik Szentendrén, a VSE edzőtermében megtartott kétnapos sportünnepen vettek részt. A hazai
thaiboxolók nem kis örömére Thaiföld egyik leghíresebb promotere,
Atapong Aumanan hozta el legjobb versenyzőjét, a három bajnoki
övvel rendelkező Petch Aussowint, aki kedden szemináriumot tartott három segítőjével.
A száznál is több jelenlévő kóstolót kaphatott a harcosok edzéséből, technikai tudásából. Másnap egy profi gálán nemzetközi mezőny előtt bizonyított a thai bajnok, egy 5X3 perces kőkemény
csatában jeleskedett. A gálán jelen volt a teljes thai diplomáciai
élet, vendégünk volt Sompong Sanguanbun, a Thai Királyság hazánkba akkreditált nagykövete feleségével, a konzul és más hivatali

Ismét a dobogó legtetején
a Sziget Se
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Satu Hurme lovasai a forró nyári felkészülések és tikkasztó versenyek után ismét learathatták kemény munkájuk gyümölcsét.
Szeptember 20-21-22-én rendezték meg az Országos Póni Klub
Bajnokságot Budapesten, a Nemzeti Lovardában. A versenyzők
három napon át versenyeztek díjlovagló- és díjugrató számokban. Izgalmakkal teli három nap után a csapat vasárnap délután
büszkén állhatott a dobogó legtetejére, immár 3. alkalommal
mint a lovasiskolák győztes csapata.

A teljesség igénye nélkül: Fenyvesi Zsófia ifi díjlovagló bajnok
lett, Reinspach Kincső B/1 díjlovaglás II. helyezett, Lázár Noémi
D/1 díjlovaglás III. hely . Major Lilla díjugrató bajnokság II. helyezettje, Lovas Benjamin díjugratás PK2 I. helyezett, Nagy Zita
díjugratás PK2 III. helyezett, Faragó Kovács Sofia Fsz.1 I. helyezett, Csöregi Dóra Fsz.1 II. helyezett. Díjugrató stílus bajnokságban Reinspach Kincső I., Major Lilla II., Nagy Kinga III. helyezett
lett. Díjlovagló csapatbajnokságban II. helyen végzett Fenyvesi
Zsófi, Reinspach Kincső, Nagy Zita.
Gratulálunk az Országos Bajnokságon elért eredményekhez.
Lovas Benjamin és Reinspach Kincső a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulói, külön gratulálunk nekik.
B. O.

elöljárók társaságában. Büszkén hallgattuk elismerő szavait a hazai
sportélet méltatásával és a vendéglátással kapcsolatban.
Biztosított minket, hogy a jövőben is segíti munkánkat, és szívesen
működik együtt klubunkkal a thai kultúra népszerűsítésében!
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ADÁSVéTeL

Eladó Zanussi kombinált hűtő, fotel
ingyen elvihető. Tel (26) 310-675.
Jótékonysági vásár lesz október
12-én, szombaton 9-től 12 óráig a
Baptista Imaház épületében (Rákóczi F. u. 27.): • használt ruhák •
használati tárgyak • csecsebecsék. Az eladásból befolyt összeget karitatív célra fordítják.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel.
(26) 385-387.

Garázs-vásár október 26-án, szombaton Szentendrén, 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 körűen garanciális
Mercedes C200 CDI dízel automata,
„Avantgarde Blue efficiency” kivitel,
40 E km-rel, csak általam használt,
sérülésmentes, magyar nyelvű navigációkkal, Pajzs riasztórendszerrel,
téli gumival, extrákkal eladó.
Ára 7 M Ft. Dr. Pázmány Annamária, 06-20-967-6870.
Magyar szecessziós kis tálalószekrény eladó. Tel. 06-20-318-3183.

ÁLLÁST KeReS

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Szentendre belvárosában lévő Semiramis 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. Házhoz is megyek. Tel. 06-20-288-5868.

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-9496456.

APRóK

eZOTéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.
TAROT Életút-sorselemzés. Egészségügyi, párkapcsolati, pénzügyi
problémákban. Tel. 06-70-4035020. Hívjon bizalommal!

KIADó LAKÁS

Különálló műterem konyhával, fürdőszobával kiadó a Bükkös-pataknál. Tel. 06-20-939-3940.

Kiadó 50 nm-es felújított lakás a Rózsakertben novembertől. Tel. 06-30539-6263.
Különálló lakás kiadó. Tel. (26) 301080.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.
A Püspökmajor-lakótelepen kétszobás, IV. emeleti lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel. 06-30-911-8666.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen földszinten kétszobás lakás
45 ezer Ft-ért kiadó vagy eladó. Tel.
06-20-611-6701.
360 nm-es ház kiadó 300 nöl-es telekkel, hosszú távra. Tel 06-20-4464535.

Különálló lakrészben szobák kiadók.
Tel. (26) 310-675.
Albérlet kiadó Leányfalun, főútvonalon. Kb. 50 nm, alacsony rezsi. Tel.
06-30-934-1945.
30 nm-es garzon kerttel, független
rezsivel Szentendrén kiadó. Tel. 0620-570-6847.

120 nm-es lakrész kiadó 60 ezer Ft
+ rezsiért. Tel. 06-20-446-4535.

LAKÁS, INGATLAN

Lakás eladó. Tel. (26) 300-948.

Szentendrén, a Pap-szigetnél garzon
(berendezett, cirkó) eladó 6,2 millió
Ft készpénzért. Tel. (26) 316-478.

Eladó tulajdonostól 2 szobás, erkélyes, keleti fekvésű, egyedi fűtésmé-
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rővel felszerelt lakás óbudán, a Flórián tér közelében. Tel. 06-30-6585500.

lás. Szentendre és környéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 0630-949-6456.

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen
eladó 49 nm-es, teljesen felújított
lakás. Irányár: 13,9 millió Ft. Tel. 0630-740-3332.

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

Műtermes családi ház eladó Szentendrén, a piactérnél. Tel. 06-30540-5639.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

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

VILLANYSZERELÉS! Lakásoktól az
irodaépületekig vállalunk mindent,
ami villanyszerelés. Vállalunk riasztórendszerek-, tűzjelző-berendezések telepítését, EPH-kialakítást,
valamint templomi padokhoz elektromos fűtés kialakítását, almérőkés érintésvédelmi hálózatok szerelését. Korrekt árak! Tel. 06-30-9-622629, Csatlós László.

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

Azonnali vételre keresek 4-5 hektáros DUNAI PANORÁMÁS mezőgazdasági területet Budakalász, Pomáz,
Szentendre és Leányfalu területén.
Érdeklődni: 20/ 543 5357

OKTATÁS

TÁRSKöZVeTÍTéS

Érettségire felkészítés, korrepetálás
nagy gyakorlattal TÖRTÉNELEMBŐL,
MAGYARBóL. Tel. 06-30-540-5639.

Deborah színvonalas társközvetítője
kulturális rendezvényekkel egybekötve szeretettel várja Önöket minden korosztályból. Tel. (06-1)
240-0090, (06-1) 331-0622, 06-30469-9411.

Matematikából középiskolába felvételizőknek (8-6-4 osztályos) intenzív
felkészítést vállalok rendszeres tesztekkel. Tel. 06-30-855-3543.

üDüLéS

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

Hévízen, a centrumban apartman 23 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel.
06-20-494-2550, heviziapartman.hu.

RéGISéG

üZLeT

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

Szentendrén, ipari telepen 400 nmes földszinti műhely, 300 nm-es
emeleti raktár, 200 nm-es iroda,
3000 nm-es szabad terület kiadó
vagy eladó. Tel. 06-70-944-0859,
(26) 318-776.

SZOLGÁLTATÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és fenntartása megbízható szakembertől.
Meglévő kertek rendbetétele, átalakítása, illetve minden, ami kert.
www.akerteszek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.

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

Elromlott? Ami elromlott az Ön otthonában, én megjavítom. Víz, villany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak, festés, mázolás, burko-

ÁRVÁCSKA ÁLLATVéDŐ SAROK • 06-20-571-6502 • www.ARVACSKA.HU

A képeken látható kutyák mindegyike HOSSZÚ ÉVEK óTA az Árvácska menhely lakója, kedves, jóravaló, szeretetre vágyó kutyák. Többen közülük nem is
tudják, milyen a menhelyen kívüli élet, itt nőttek fel a zárt kennelekben. Minden vágyuk, hogy végre valaki kiválassza, megszeresse, magához vegye őket,
és végre nekik is legyen saját gazdijuk, egy szerető meleg otthonuk.

Vigyél ha

za!

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

Vigyél ha

za!

CSOnTI kb. 3 éves ivartalanított
szuka, emberrel és kutyával is
barátságos, unalmában szökésre
hajlamos, de szerető gazdi mellett hálás és hűséges. Szeret sétálni, rohangálni, kirándulásokra,
sportolásra jó társa az embernek.

Vigyél ha

za!

CSABA kb. 5 éves kan, maga
a szeretet, a barátság, a hűség
és hála. Gyerekkel különösen
barátságos, minden kutyával
békés, nem domináns. Kifejezetten családi kutya, társ, az
ember barátja!

HIRDeTéS

2013. október 7.

j ó G A!

KEDD
10:00
1200 Ft/ alkalom
CSÜTÖRTÖK
10:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel,
Duna-part
mosoly, energia, lelki béke
tel: 20-9727373
www.krisztinews.com/joga

Számítógépszerviz
06 20 94 55 432
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ÉPÍTÉSI TELKEK

ELADÓK

1739 m2 és 921 m2
összesen: 2660 m2
övezeti besorolás: LK-08

25 000 Ft/nm áron
tulajdonostól eladó
19 db lakás építhető rá

Építési vállalkozóknak egyedülálló
lehetőség

06-70-24-24-543

SZTRAKA Kft.
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789

VÁSÁR

Sztraka Bálint

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

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!
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