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Margescuné Hunor Mária         7. oldal

19

Sipos Panka                            22. oldalTorbáné Ballagó Zsuzsanna    13. oldal Badár Sándor és Tamás           27. oldal

A vizuális művészet minden területe, és a legfiatalabb alkotóktól a középge-
neráción át az idősebbekig valamennyi korosztály jelen van a Négy elem cím-
mel megrendezett kiállításon. A tűz-víz-levegő-föld tematikájú kiállítás a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete jelenlegi tagjainak munkásságát mutatja
be egyszerre négy helyszínen. A Régi Művésztelepi Galéria, a Barcsay Múzeum,
a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont Szentendrén, illetve az Olof Palme
Ház Budapesten ad otthont a nem mindennapi tárlatnak.

18. oldal

„Azok a szeretteink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem
bent lakoznak a szívünkben.” Alexandre Dumas örökérvényű sorai ezek. Min-
denszentek és Halottak napján emlékezünk. Emlékezünk azokra a szülőkre,
ősökre, családtagokra, barátokra, akik már csak a szívünkben élnek. Én, pol-
gármesterként emlékezem elődeimre is és mindazokra az ismert és ismeret-
len emberekre, akik a városunkban éltek, akik tettek azért, hogy ma itt
élhessünk egy épülő, szépülő, fejlődő városban. Köszönet és hála nekik! Emlé-
kük örökre szívünkben él! 

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere

Október 23.
Október 23-án a Városházán, az 56-os emlékmű koszorúzásával kezdődött az
ünnepi eseménysor Szentendrén, majd a Pest Megyei Könyvtárban gyűltek
össze az ünneplők. Ünnepi beszédet Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
és dr. Dietz Ferenc polgármester mondott. 
Az ünnepségen adták át az idei városi kitüntető díjakat. Gratulálunk a díja-
zottaknak!

Részletek a 7-9. oldalon

Tűz-víz-föld-levegő a művészetben

Az emlékezés napjai
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti lászló r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
TIGÁZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

Városháza (26) 503 300 
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ph.szent endre.hu  

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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

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

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

Gyógyszertári ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYElETI díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy.u. 1. Tel: 500-248                                                              
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354       
Nov. 1-jén pénteken a Napvirágcsepp Gyógy-
szertár 8-13-ig nyitva, utána ügyeletes szombat
reggelig. A többi gyógyszertár zárva.
szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva utána ügyelet másnap
reggel 8-ig
ÜGYElETI Díj  380 Ft
nov. 2-3. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
nov. 9-10. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
nov. 16-17. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
nov. 23. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
nov. 24. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

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

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS
Japán delegáció városunkban

Október közepén japán delegá-
ció járt Szentendrén. Toru Doi
miniszterhelyettes saját kezűleg
győződött meg arról, hogy az ár-
vízvédelmi mobilfalat könnyű
összeszerelni.

VG konferencia
Szükség van a települések adósságkonszolidációjának folytatására! – szögezte le a Világ-
gazdaság című lap országos konferenciáján mondott beszédében dr. Dietz Ferenc. Hozzá-
tette: fontos volna a városi cégek adósságainak rendezése is, hiszen ezek nyújtják a
közszolgáltatások többségét a lakosság számára.
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OlVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

A polgármester programja
október 28-29: 
A TÖOSZ és a szlovák önkormányzati szövet-
ség közös konferenciája a határmenti együtt-
működés lehetőségeiről

október 30.
14.00 Tárgyalás befektetőkkel
16.00 Polgármesteri fogadóóra

október 31.
10.00 NFFT ülés a Parlamentben
13.00 Polgármesteri fogadóóra
16.00 Megbeszélés a BKF rektorával a szent-

endrei felsőoktatás megteremtésének
lehetőségeiről

november 4.
15.00 Vezetői értekezlet
18.00 Egyeztetés a helytörténeti kiadványról

november 5. 
17.30 Bakos lehel kiállításának megnyitója a

Polgármesteri Galérián

november 6. 
10.00  Megbeszélés a BGF rektorával a szent-

endrei felsőoktatás megteremtésének
lehetőségeiről

november 7.
09.00 állampolgári eskü
15.30 Egyeztetés Baán lászlóval

Dr. Dietz Ferenc: büszke vagyok
a szentendrei nyugdíjasokra!
Büszke vagyok a szentendrei nyugdíjasokra és egyúttal köszönöm nekik, hogy évtizedek óta
hozzájárulnak a városunk fejlődéséhez, épüléséhez, szépüléséhez – mondta dr. Dietz 
Ferenc a városunk szépkorú polgárait köszöntve.
Szentendre polgármestere köszöntőjében kiemelte: ideális a város lakossági összetétele,
hiszen egyharmadnyi fiatal és egyharmadnyi aktív mellett körülbelül egyharmadnyi a nyug-
díjasok aránya. Amire külön büszkék vagyunk, hogy az itt élő nyugdíjasok többsége nem
bezárkózó, hanem nyitott, tettre kész és aktív. Jól példázza ezt a KorKözpont sikere, az 
önkormányzat anyagi áldozatvállalásával működő ingyenes szenior akadémia is. 
Kérem, őrizzék meg ezt a városnak nagyon hasznos aktivitásukat! Számítok a tudásukra,
tapasztalatukra, véleményükre. Én pedig ígérem, hogy önök is mindenben számíthatnak
rám és a városvezetésre! Mindent megteszünk azért, hogy önök számára is minél élhetőbb
várossá tegyük Szentendrét. 

A DMH-ban megrendezett nyugdíjasokat köszöntő ünnepségen a Vujicsics Tihamér Zene-
iskola diákjai, valamint a művelődési ház munkatársai szolgáltatták a méltó műsort. Ezt 
követően pedig vendégül látták a nagyszámban megjelent idős embereket, akik – elmon-
dásuk szerint – nagyon jól érezték magukat a rendezvényen.

30 éves 
a Dézsma utcai
nyugdíjas klub
Dr. Dietz Ferenc is köszöntötte a 30 éves
Dézsma utca Nyugdíjasklub tagjait. Vá-
rosunk polgármestere kiemelte a példa-
mutató aktivitásukat, lelkesedésüket,
valamint a mindig szeretetteljes légkört,
és kérte, hogy őrizzék meg ezeket az ér-
tékeiket.

Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

november 25-én, hétfőn 17 órától 

közmeghallgatást tart 
a Városháza dísztermében, 

melyre minden érdeklődőt tisztelettel
várnak. A nyilvános testületi ülés 

keretében a várostársaknak lehetősé-
gük van a képviselőkhöz kérdéseket

feltenni. javaslattal élni.
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Fiatalok figyelem! Ösztöndíj-pályázatok!
2006-ban dr. Dietz Ferenc javaslatára jött létre a városi Talen-
tum ösztöndíj-pályázat, amely arra hivatott, hogy Szentendrén
tartsa a tehetséges fiatalokat. Az idei kiírás pályázati jelentke-
zési határidejét november 15-ig meghosszabbította a testület,
annak érdekében, hogy minél több fiatal élhessen a lehetőség-
gel. Emellett a város idén is meghirdeti a szociálisan rászoruló
fiatalok számára a Bursa Hungarica pályázatot, amely során az
állami támogatás mellett az önkormányzat is segíti a tehetsé-
ges tanulókat.

megoldódnak a parkolási gondok
A városban élők és az ide látogató turisták jobb kiszolgálását
teszi lehetővé, hogy hamarosan, legkésőbb jövő tavasszal, új
parkoló nyílik a Bolgár-Kertész utcánál. A város számos rendez-
vénye zajlik a közeli Postás strandon, így mindenképpen szük-
séges a parkoló kialakítása – hangsúlyozta testületi ülésen 
dr. Dietz Ferenc. A terület föltöltése földdel már befejeződött. 
A strand üzemeltetőjének 2014 tavaszáig kell kialakítania a
murvás parkolót, valamint annak gyalogos és autós kapcsolatát
a Dunakorzóval.

Nagyon népszerű a SzeI
A 2012-ben felújított és átadott új városi szakorvosi rendelő a
vártnál is jobban teljesít. A régi és az új szakellátások, a kiváló
orvosaink és a modern orvosi eszközeink miatt a tervezettnél
sokkal többen keresik föl a SZEI-t. Az országos egészségügyi fi-
nanszírozási rendszer miatt azonban a tervezett szám fölötti
vizsgálatokat nem fizeti ki a szakrendelő számára az OEP. Ezért
a testület kérte az úgynevezett keretszámok emelését. A kérés
jogosságát alátámasztja, hogy több olyan korszerű szakrende-
lés is van a SZEI-ben, amely csak itt található a megyében.

Fontos a város közbiztonsága!
A városvezetés számára kiemelten fontos a közbiztonság 
további erősítése, ezért újabb szerződést kötött a testület a Pol-
gárőrség Szentendre Egyesülettel és a Szigetmonostori Polgár-
őrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel.

Városi lakásgazdálkodás
A képviselő-testület elfogadta az új lakásgazdálkodási koncep-
ciót a 2014-es évre, és létrehozta a felújítási alapot. Ennek 
részeként megkezdődhet a belvárosi homlokzatok felújítása.

NKA építőművészet és Örökségvédelem Kollégium
pályázat
A város folyamatosan pályázik a rossz állapotú belvárosi mű-
emlék-ingatlanjai felújítására, most a Dumtsa Jenő utca 12.
számú ingatlant szeretnénk renoválni, hogy méltó legyen a bel-
város rehabilitációban megújított környezethez.

Szentendrei szobrok és emléktáblák
A Művészeti Tanács javaslatára a város összegyűjtötte híressé-
geinek listáját, akiknek érdemes lenne emléktáblát vagy szob-
rot állítani.

üléSTeRmI híReK

Puhl Márta személyében új, külsős gazdasági alpolgármestert 
választott Szentendre Város képviselő-testülete 2013. szeptember
26-án. Megbízatása határozatlan időre szól. A képviselő-testület
egyhangúlag szavazott bizalmat Puhl Mártának.

Az új vezető feladata a reorganizáció eredményének megőrzése és
továbbvitele. Személyében egy olyan kiváló szakember kerül a
posztra, aki több éve dolgozik az önkormányzat gazdasági vezeté-
sében, jól ismeri a hivatal, az intézmények és a városi cégek pénz-
ügyeit, működését, vezetőit. A reorganizációs folyamatban Puhl
Márta a két korábbi gazdasági alpolgármester közvetlen munka-
társaként vett részt, így az átmenet és a folyamatosság biztosított.

Szentendre városvezetésének meggyőződése, hogy az új gazdasági
alpolgármesterrel együttműködve, közös munkával el tudjuk érni
kitűzött céljainkat! A város működése gazdaságilag is stabil, a 
fejlesztések és a folyamatban lévő pályázatok zökkenőmentesen
folytatódnak!

A korábbi gazdasági alpolgármester Budai Otília, Halász János 
kultúráért felelős államtitkár felkérése alapján egy országos hivatal
gazdasági vezetője lett. Meggyőződésünk, hogy a magas állami
posztra történő kinevezésében jelentősen közrejátszott a váro-
sunkban végzett kiváló szakmai munkája. Budai Otíliának 
Szentendrén végzett munkáját maximálisan elismerjük, és ezúton
is köszönjük, karrierjéhez sok sikert kívánunk!

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre város polgármestere

Szentendre marad a fejlődés útján
az új gazdasági alpolgármesterrel

pÁlyÁzATOK

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú Szentendre, 0153/40 hrsz.-ú gyep (legelő) művelési
ágú, természetben a Kálvária úti új köztemető létrehozására 

kijelölt terület 152.383 nm nagyságú területrészének 
mezőgazdasági hasznosítására.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
átvehető a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi 
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

oldalról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
november 19. 9:00 óráig

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

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú Szentendre, 2314 hrsz-ú, természetben 
Városház tér 1. szám alatt található 30,44 m2

alapterületű üzlethelyiség és 27,71 m2 alapterületű 
galéria – szociális helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal

oldalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2013. november 12. 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360
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A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

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

Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket 
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev

Gyepszőnyeget kapott a korzón a gát

Raliverseny a Dunakorzón
2007 után ismét megrendezték a Budapest Rallyet, 2013-ban Szentendrét is érintette a verseny, ugyanis a szervizparkot a Duna-
korzón rendezték be, valamint az első gyorsasági szakasz a Skanzen mögül a Sztaravoda-forrás mellől indult, majd a Pap-réten át
érte el a visegrádi várat. Nagyon sok ember volt kíváncsi a raliautókra, tele volt a korzó vendégekkel. A szervezők elégedettek vol-
tak a helyszínnel, a környékbeli pályákkal, úgyhogy bízhatunk benne, hogy jövőre is ellátogat városunkba a rali mezőnye.
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Hogyan emlékszik vissza október 23-ra?
Meghirdették az egyetemen, hogy délután
szimpátiatüntetést szerveznek a lengyelek
javára. A hallgatók a dékáni hivatal udvará-
ban gyülekeztek, amikor elterjedt a hír, hogy
a tüntetést be fogják tiltani. A tömeg erre
gyorsan elindult Kálvin tér felé, mielőtt hi-
vatalosan is betiltják. Útközben más egye-
temről is csatlakoztak hozzánk diákok,
egyre többen lettünk. Emlékszem, rengeteg
néző is volt már az utcákon, az ablakokban.
A Nyugati téren, az egyik ház ablakában em-
berek álltak, kezükben egy nemzeti zászló,
amelyikből kivágták a sarlót és a kalapá-
csot –akkor láttam ezt először.

Milyen volt a hangulat a tömegben?
Szinte transzban voltunk. Mindenki lelkes
volt, leírhatatlan felszabadultság jellemzett
bennünket. Nagyon sokan voltunk, az utca
teljes szélességében vonultunk, a menet
elejét, végét nem is láttam. Az úti célt ekkor
nem tudtam, igazából azt sem, hogy kik
szervezik, kik irányítják, de békésen és va-
lamiféle automatizmussággal mozogtunk.
Végül is a Bem-szoborhoz mentünk, a tér
már tele volt tüntetőkkel. A szobor háta mö-
götti laktanya tetejéről kiskatonák dugták ki
a fejüket, sapkájukon a leszedett jelvény he-
lyén kokárda volt. Innen a Parlament elé
mentünk, a Kossuth tér szintén tömve volt
fiatalokkal. Valaki beszélt, hogy pontosan
mit, arra nem emlékszem, a tömeg viszont
Nagy Imre nevét skandálta, őt hívták az er-
kélyre. Közben besötétedett, kikapcsolták a
közvilágítást, de a fiatalok „fáklyákat” gyúj-
tottak a náluk lévő papírokból, ami ugyan
hamar leégett, de megvilágította a teret. Ha-
marosan megjelent Nagy Imre is, és beszélt
az emberekhez. 

Mit akartak a fiatalok?
Több pontban – úgy emlékszem, tizenötben
– fogalmaztuk meg, hogy mit akarunk, és
ezt a rádióban szerettük volna beolvasni. Az
egyik pontban például szabad tanulási le-
hetőséget akartunk, mivel abban az időben
az egyetemre bejutni csak káderezés után
lehetett. Az én történetem is érdekes, hiszen
a Ferenceseknél érettségiztem, ráadásul
édesapám politikai fogoly volt, és bár a bi-
zonyítványom kitűnő volt, ez egyáltalán nem
számított. csak később értettem meg, hogy
minek köszönhettem a felvételemet: egy al-
kalommal a templomban nagy megdöbbe-
nésemre a felvételi bizottság elnökét láttam
meg.

Hogyan ért véget a tüntetés?
Egy bizottság tehát elment a Rádióba, hogy
beolvassák a követeléseinket, de ott rájuk

lőttek. Nagyon gyorsan elterjedt a hír, hogy
az ávosok nem engedték be őket. Közben
vége lett a tüntetésnek. Villamossal indul-
tam vissza a kollégiumba, ott is mindenki
ezekről az eseményekről beszélt. A diák-
szálló közelében volt a sebészeti klinika, be-
néztem, hogy ott mi a helyzet, ám nagy volt
a baj. Nem jött a műszakváltás, nem volt
elég személyzet a betegek, sebesültek ellá-
tásához. Ebben a szükséghelyzetben ma-
radni kellett, így a következő napokat - kb.
egy hetet – itt töltöttem.

Miben tudott segíteni a klinikán?
Szétlőtték a vérkonzerv-raktárt, ezért min-
denki, aki mozgott, vért adott, illetve az or-
vostanhallgatók vércsoport-meghatározást
is végeztek. A műtőt is szétlőtték, ezért az
orvosok az alagsorban operáltak, ilyenkor
négyen lepedőt tartottunk a betegek fölé,
hogy a vakolat ne potyogjon rájuk. Amikor
az élelmiszerkészlet elfogyott, teherautóval
mentünk vidékre élelmiszert gyűjteni. 
Közben folyamatosan lőttek, egyre több se-
besültet hoztak. Itt ismertem meg egyéb-
ként későbbi férjemet, aki Párizsban tanult
orvosnak, és a hírek hallatán hazajött segí-
teni. Ő ’48-ban ment külföldre, mert nem
vették fel az orvosi egyetemre. Menekülése
szinte regénybe illő, akkoriban jó pár fiatal
így jutott ki az országból. A pályaudvaron
megfigyelték, hogy Bukarest-Párizs vonat-
hoz hozzákapcsolnak néhány vagont. Ezek-
nek a szerelvényeknek az aljára deszkával
álcázott búvóhelyet csináltak, ahol hason
fekve utaztak több órán keresztül, még
télen is, amíg linzbe nem értek. Hallottunk
olyanról is, akinek lefagyott a lába az út vé-
gére. Egészen addig tartott ez a szokás, míg
egy határvizsgálat során megtalálták az
egyik szökevényt, ezek után már szigorítot-

ták az ellenőrzést, többen nem is tudtak ki-
menni. 

Milyen volt a hangulat a klinikán? Nem
félt?
Félelmet egyáltalán nem éreztem, sokkal in-
kább fáradt és fásult voltam. Most vissza-
gondolva azt mondhatom, hogy szinte
könnyelműek voltunk. Kimentünk például a
sebesültekhez a tankokkal körbevett utcán
– józan ember nem sétál a tankok között.
Aknával lőttek minket, s ha hallottuk a sü-
vítést, egy kapu alá rohantunk. Igazából
nem is gondoltunk az esetleges következ-
ményekre. Ez a fiatalok bátorsága volt, a fá-
sultság, a tapasztalatlanság és a fáradtság
bátorsága. ’56 őszén mérhetetlen elkesere-
dés volt az emberekben, ’ha meghalunk,
hát meghalunk’ lelkiállapot jellemezte őket.

És utána jött a túlerő, majd a menekülés…
November 4-én kezdődött a második felvo-
nás, mi így hívjuk, amikor megérkezett a
tankokkal az orosz túlerő. Visszajöttek az el-
múlt hetekben eltűnt elvtársak is, meg azok
is, akik nem vettek részt az eseményekben.
Ők azt mondták, ellenforradalmat csinált a
csőcselék. Bemocskolták a tisztaságot, ami
végig jellemezte az eseményeket. Tudtam,
hogy képtelen leszek újból hazudni, vissza-
fojtani magamban mindent, befogni a szá-
mat, mert akkor skizofrén állapotba
kerülök. Korábban állandóan lapulni kellett,
s ha megkérdezték, hogy elvtársnő, mi a vé-
leménye erről és erről, akkor azt kellett
mondani, amit hallani akartak, mert külön-
ben megtorló következményei lettek volna.
A hosszú kényszerhallgatás után végre meg-
éreztük a szabadság, a felszabadultság ízét,
nyíltan elmondhattuk véleményünket, pél-
dául hogy „Ruszkik haza”. Nem, ezek után
már nem volt visszaút sokunk számára.

Mikor hagyta el az országot?
Sokan már novemberben elmentek, köztük
édesapám is, akit kiengedték a börtönből.
Nekem december 6-án sikerült átjutnom
Ausztriába. Két orvostanhallgató társammal
mentünk először Kapuvárra, mert unokanő-
vérem ott szerzett címet. Szerencsénk volt,
a vonaton nem volt igazoltatás, de tudtuk,
hogy a határ előtt néhány kilométerre, a ha-
tárzónában is igazoltatnak, és oda egy
külön igazolvány kellett volna, ami nekünk
nem volt. Még a vonaton megbeszéltük,
hogy ha az utcán járőröket látunk, elkez-
dünk csókolózni. A tervünk bevált, az őrök
diszkréten magunkra hagytak minket. A ha-
táron csak második próbálkozásra sikerült
átjutnunk. Emlékszem, a nyílt szántáson
mentünk, s amikor világítórakétákat lőttek

„A könnyelműségig bátrak voltunk”
Margescuné Hunor Mária nevét sokan ismerik Szentendrén, leginkább talán Hamvas Béla kapcsán: mint nagy tisztelőjét, 
köteteinek külföldi terjesztőjét. Az 1956-os forradalom történéseit másodéves orvostanhallgatóként élte át, és nagyon 
közelről érintette, hiszen az egyetemi kollégium, a sebészeti klinika az események középpontjában voltak.
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Hadházy Sándor országgyűlési képvi-
selő Márai Sándor versét idézte be-
szédében: „Mennyből az angyal –
menj sietve / Az üszkös, fagyos Buda-
pestre. / Oda, ahol az orosz tankok /
Között hallgatnak a harangok. / Ahol
nem csillog a karácsony. / Nincsen
aranydió a fákon, / Nincs más, csak
fagy, didergés, éhség. / Mondd el
nekik, úgy, hogy megértsék. / Szólj
hangosan az éjszakából: / Angyal, vi-
gyél hírt a csodáról.” 
(...)
„1956 szabadságharcának kirobban-
tásában és erkölcsi győzelemre vite-
lében két olyan társadalmi csoport
játszott vezető szerepet, amelyet a kommunista diktatúra terrorja
és propagandája tíz év alatt megpróbált minden eszközzel egymás
ellen kijátszani: a munkásság és az értelmiség. 1956 nyarától az
írók, művészek szóban és írásban próbálták meg felhívni a figyel-
met a Rákosi-rendszer tarthatatlanságára, majd az októberi na-
pokban az egyetemi ifjúság nagygyűlésein írásban megfogalmazott
követelések indították el az eseményeket. A forradalom barikád-
jain az emberi szabadságjogok, a demokratikus átalakulás és a
nemzeti függetlenség védelmében együtt ontották vérüket az addig
„gyanús” értelmiségiek és a proletárdiktatúra élcsapata: a mun-
kásság. Ők írták 1956 utóvédharcait is, írók, költők az írószövetség,
és a munkástanácsok a szabad szó és sztrájk fegyverével. 
(...)
A magyarság zöme félelemből, kényszerűségből, a túlélés érdeké-
ben elfogadta a Kádár-rendszert, s élt a látszatkedvezményekkel.
1956-ról hivatalosan csak a Párt meghatározásaival lehetett szólni
és írni, az igazságot félve, csak a családokban lehetett többé-ke-
vésbé kimondani. Azt, hogy a forradalom szelleme nem csak a ma-
gánéletben élt tovább, a 80-as évektől ismét az írók, az
értelmiségiek, diákok tűrt-tiltott írásaiból, politikai megmozdulása-
iból lehetett érezni. Nagy Gáspár 1983-ban írott híres, nem kis vi-
hart kiváltó, Nagy Imre emlékére írt versének utolsó sorai látnoki
módon jövendölték meg a változásokat, az 1989-es tragikus és fel-
emelő újratemetést. „Egyszer majd el kell temetni és nekünk nem
szabad feledni, és a gyilkosokat néven kell nevezni.”

Dr. Dietz Ferenc polgármester ünnepi gon-
dolatai:
„Öröm számomra minden alkalom, amikor
együtt emlékezünk a múlt hőseire. Nem
pusztán az emlékezés, a jelen hősei, a ki-
tüntetettek miatt öröm, hanem azért is, mert
ezeket a perceket közösen élhetjük át. Is-
merős arcok vesznek körül, olyanok, akiket
nap mint nap látunk az iskolába menet, a
boltban, a munkahelyünkön, a játszótéren,
az uszodában, a rendelőben és a kiállításo-
kon. Szeretem ezeket a pillanatokat, mert a
közös emlékezés még jobban összekovácsol
minket, erősebbé is teszi a közösségünket
és növeli a lokálpatrióta tudatot. 
Az 56-os hősök halált megvető bátorsággal

szálltak szembe az akkori világ egyik legnagyobb seregével, volt,
hogy csupán egy szál puskával. ám minden kornak megvannak a
maga kihívásai. Ma már egészen más gondokkal küzdünk, mint
akkor, ám ezekhez szintén bátorságra van szükségünk. Persze fel-
tehetjük magunknak a kérdést, vagyunk-e olyan bátrak, mint nagy-
apáink, dédapáink? Az én válaszom az, hogy igen! 
Ki vitatná a jelen korban, hogy mekkora bátorság kell az ENSZ ala-
kulatokban, külföldön szolgálatot teljesítő honvédeinknek és égő
házból életeket mentő tűzoltóinknak, a tomboló Duna közvetlen kö-
zelében gátat építőknek vagy a még ki nem próbált mobilfaltól pár
méterre ácsorgóknak. A naponta változó gazdasági környezetben
szintén bátornak kellett lennünk, mikor új uszoda, rendelőintézet
vagy belváros építésébe fogtunk, mert megígértük, hogy megvaló-
sítjuk közös terveinket. Ugyanerre a bátorságra van szükségünk
akkor is, amikor egy várostársunk, barátunk élete végéhez érkezik
és búcsúznunk kell tőle. Köszönet érte, hogy Ti is bátran megvívjá-
tok mindennapi küzdelmeiteket a közösségünkért, a városunkért.
Az 56-os hősök bátorságából, tiszta jelleméből, önzetlen áldoza-
tukból okulva erőt tudunk meríteni, hogy meg tudjunk küzdeni a
mai kor kihívásaival. Hogy közösen tudjuk építeni városunkat, meg-
szilárdítani a közösségünket, szembenézni a problémáinkkal és
közös megoldást találni rá, hiszen közös a célunk is: Szentendrét
élhető, virágzó megyei jogú várossá tenni. 
Vegyünk példát 56 bátrairól, és harcoljunk tovább, hogy városunkat
még szebbé és még élhetőbbé tegyük.”

2013. október 28. 7üNNep

Városi megemlékezés az 1956. október 23-i
forradalomról és szabadságharcról
Október 23-án délelőtt a Városházán, az 56-os emlékmű koszorúzásával kezdődtek az ünnepi események, majd a Pest Me-
gyei Könyvtárban gyűltek össze az ünneplők. Ünnepi beszédet Hadházy Sándor országgyűlési képviselő és dr. Dietz Ferenc
polgármester mondott. 

fel, hasra vágtuk magunkat, bele a sárba,
mert akkor éppen nem fagyott. A magyar
határőrök is segítettek bennünket, az oszt-
rákok pedig tüzet gyújtottak, hogy lássuk,
merre kell menni. Amikor átértünk a hatá-
ron, egy iskolában helyeztek el minket, teát,
szalmazsákot adtak. Mellettünk jött egy há-
zaspár, a férfinak kibicsaklott a lába, segí-
tettünk nekik mi is. Végül nekik
köszönhetően jutottunk Bécsbe, a gyönyörű,
adventi fényekben úszó városba koszosan,
sárosan. Éppen vártuk az autóbuszt, ame-
lyik a lágerbe vitt volna, amikor összetalál-
koztunk a későbbi férjemmel és az egyetem
forradalmi bizottságának elnökével, akiket

jól ismertünk. így nem a lágerbe mentünk,
hanem mindhármunkat egy szociális ott-
honban szállásoltak el.

Hogyan alakult az élete ezek után?
Franciaországba mentünk, ahol újból el-
kezdtem az orvosi egyetemet. Közben férj-
hez mentem, aztán megtudtuk, hogy
orvosként Franciaországban nem dolgozha-
tunk. így én elvégeztem egy kétéves labo-
ráns iskolát, férjem pedig egyelőre
segédmunkásként dolgozott. Férjem német
barátai segítségével Németországban ka-
pott állást mint orvos, így átköltöztünk. Ott
szép karriert csinált, egyetemi tanárként

ment nyugdíjba. csak évekkel később jöt-
tünk haza látogatóba, amikor már német ál-
lampolgárok lettünk.
Szeretném hozzátenni, hogy világszerte mi-
lyen elismerést jelentett, hogy egy ilyen kis
nemzet felkelt a szabadságért. Mindenhol
meleg szeretettel vettek körül minket, segí-
tőkészen és tisztelettel fordultak felénk.

Margescuné Hunor Mária és férje, dr. Mar-
gescu Sándor 1991-ben a bonni követségen
’56-os emlékérmet vehettek át a forrada-
lom alatt tanúsított példamutató helytállá-
sukért Göncz Árpád államfőtől.

Németh Erika
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Az ünnepség keretében adta át dr. Dietz Ferenc polgármester
a városi kitüntető díjakat. 

Szentendre Város Szolgálatáért Díj: 
Kiss Károly (posztumusz)
Kiss Károly igazi lokálpatrióta, tevékenységével hosszú időn át járult
hozzá Szentendre fejlődéséhez. Évtizedeken át vezette a Szentend-
rei Horgász Egyesületet, számos városi rendezvény szervezésében
vett részt. A bükkösparti piac nélkülözhetetlen alakja volt, akitől
bárki kérhetett tanácsot a gombákkal, halakkal kapcsolatban.
Szeme előtt kizárólag a város, a város fejlődése és a benne élő em-
berek jóléte lebegett. A 4. vk körzeti képviselőjeként az ő közben-
járásával indult el a Püspökmajor fejlődése, az óvodaépítés, az
uszodaépítés, az utak felújítása, a panelek rendbetétele. 2012. de-
cember 20-án Kiss Károly súlyos betegség után hagyott itt minket.

Szentendre Város Közművelődéséért Díj: 
Szentendre Táncegyüttes
Az együttes 1983-ban alakult. Megalakulásukkor fontos szempont
volt a legszebb magyarországi és erdélyi táncok, dalok tanulása,
színpadra állítása. Az együttes hatalmas erőbedobással és áldo-
zatvállalással új értéket teremtett Szentendrének, és a város képes
volt ezt az értéket megtartani immár 28 éven át. 2000 óta az együt-
tes művészeti vezetői Kocsis Enikő és Fitos Dezső, akik mindketten
megkapták már a táncosok legmagasabb állami kitüntetését, a Ha-
rangozó Gyula-díjat. Kiváló tánctudásuk mellett szuggesztív sze-
mélyiségükkel, valamint pedagógiai érzékükkel évről évre nagyobb
sikereket érnek el az együttessel, hiszen az együttes a Kiváló Együt-
tes minősítést 2006-ban és 2008-ban és 2010-ben is elnyerte, és
ezáltal megkapták a Martin György Emlékplakettet. Vezetésük alatt
a táncosok olyan szakmai fejlődést értek el, hogy a korábbi 5-6 per-
ces koreográfiák helyett 30-50 perces önálló táncszínházi produk-
ciók születtek. Fontosnak tartják azt is, hogy ők maguk is minél
jobban megismerhessék a magyar folklór minél több elemét, gyűjt-
sék, feldolgozzák és főként továbbadják mindazt, ami még a ma-
gyar néphagyományokból ránk maradt. Ezek a fiatalok ebben a
műfajban olyan szellemiséggel találkoztak, ami egy életre szól.
Meglelték a korunkban fenyegető gyökértelenség és elidegenedés
nagy melengető titkát, amely számukra a táncolás és az éneklés.

Szentendre Város Közegészségügyi Díj:
Vargáné Kiss zsuzsanna védőnő
Szentendrén kezdte meg szakmai pályáját, mint ifjúsági védőnő,
majd 1984-től 2005-ig területi védőnőként dolgozott Szentendrén,

illetve Pomázon. Munkáját mindig lelkiismeretesen, szakmai igé-
nyességgel, megfelelő jártassággal, a hatályos jogszabályok és
szakmai, módszertani ajánlások betartásával végezte. Empátiás
készséggel, humánummal, segítő együttműködési szándékkal ren-
delkezik, melyből adódóan kiemelkedő kapcsolatot tart fenn a társ-
szakmák képviselőivel, civilszervezetek vezetőivel. Szakmai
munkája mellett mindig felfigyel a szakterületet érintő gondokra,
problémákra. A védőnői hivatás kiemelkedő képviselője, mind a kol-
légák, mind a társszakmát ellátók körében. Vezető védőnőként
munkáját magas szakmai tudással, elhivatottsággal végzi, a válto-
zások során mindig a megoldás orientáltság vezérli. Szakmai tu-
dását folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken rendszeresen részt
vesz.

Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj: 
Vígné Györkös Katalin
1986-tól a Barcsay Jenő általános Iskolában dolgozik, biológiát és
testnevelést tanít. Három gyermek édesanyja. A GYES ideje alatt
sem szakadt meg a kapcsolata az iskolával, a várossal. Tornát ta-
nított a pedagógusoknak, szülőknek esténként. Elkísérte a szintén
pedagógus férjét a kirándulásokra, versenyekre, táborokba. A vá-
rosi sportéletbe is aktívan bekapcsolódott. Tagja a Nemzetközi Kap-
csolatok Egyesületének. A testvérvárosi ifjúsági sportfesztiválok
megszervezésében, lebonyolításában sokat dolgozik. Rendszeresen
szervezi a gyerekeknek a sítábort, erdei iskolát, autómentes világ-
napot stb. Szívén viseli a tömegsport mozgalmat. Délutánjait az is-
kola tornatermében edzések vezetésével tölti, vagy a V8-ban
lelkesen szervezi és vezeti az úszásoktatást. Gyógyúszást is tart. Ki-
váló osztályfőnök. Az iskola közalkalmazotti tanácsának elnöke. Jó
humorú, nagy teherbírású, megszállott természetbarát és sport-
ember. Igazi közösségi, csapatjátékos.

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj: Klocz zoltán
Klocz Zoltán Szentendrén született tisztes munkás szülők gyer-
mekeként. Szakmai tanulmányait a 31. számú Arany János Ipari
Szakmunkásképző Iskolában folytatta, vízvezeték- és készüléksze-
relő tagozaton. Szakmai gyakorlatot édesapjától, Klocz Sándor víz-
vezeték-szerelőtől szerezte. Ezzel továbbvitte a családi hagyományt,
miszerint édesapja, testvére és fia, Imre is ugyanabban a szakisko-
lában szerezték meg végzettségüket. A családi vállalkozás folyta-
tásaként testvérével közösen vállalkozást indítottak, melynek fő
profilja a víz- és fűtésszerelés. A vállalkozás tevékenységi köre azóta
kibővült fuvarozással, illetve tűzifa-értékesítéssel. Egyéni vállalko-
zása indítása óta tagja a Szentendrei Kistérségi Ipartestületnek,
ahol jelenleg elnökségi tag. 

Gratulálunk a díjazottaknak!
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Október 19-én ünnepi koncerttel avatták fel a Szentendrei Re-
formátus Gimnázium elkészült orgonáját. Az eseményen
részt vett többek között Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások

minisztere, dr. Fónagy János államtitkár, dr. Köpeczi-Bócz Tamás, a
Türr István Intézet főigazgatója, miniszteri biztos, valamint dr. Dietz
Ferenc, Szentendre város polgármestere. A történelmi barokk or-
gonák mechanikus játéktrakturáját a modern elektronikus regiszt-
ráció előnyeivel ötvöző különleges hangszer nemcsak méltó
ékessége a műalkotásokban már eddig is gazdag iskolának, hanem
a gyülekezeti ének vezetésén túl önálló zenei koncertek lebonyolí-
tására is alkalmas.

„Mennyei Édesatyánk, megköszönjük neked ebben az ünnepi órá-
ban a Szentendrei Református Gimnáziumot, amelynek sok-sok
éves építése, íme, most ajándékozó szeretetedből befejeződhet,
ahol a ránk bízott ötszáz fiatalnak nem csak az élethez szükséges
e földi tudást, hanem – engedelmességünk mértéke szerint – a te
ismeretedet is taníthatjuk” – kért áldást az ünnepi alkalmon beve-
zető imádságában dr. P. Tóth Béla, a gimnáziumot fenntartó Szent-
endrei Református Egyházközség lelkipásztora.
„Az egyházi zene megvilágosít és beragyogja életünket” – mondta
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, aki egyenesen in-
diai útjáról érkezett a szentendrei iskola falai közé. A református
gimnázium létrejöttének kálváriájára utalva emlékeztetett: amikor
az egyházközség majd tízéves küzdelem után nem adta föl és még-
iscsak elindította, majd a következő tíz évben fenntartotta és gya-
rapította is gimnáziumát, jelzi, hogy az alapítók kitartottak, sőt
egyre több örömöt is leltek az iskolában, amelynek meggyőző bi-
zonyítéka maga az orgona. A zene élvezete kapcsán rámutatott: az
élvezet és a hit nem ellentmondások. Ahogyan lehet élvezni a zenét,
úgy lehet élvezni a tudást, annak átadását, sőt a keresztény hitet, az
erkölcs gyakorlását és a felelősségvállalást is. 
A Zászkaliczky Tamás orgonaművész által tervezett, a Pécsi Orgo-
naépítő Manufaktúra kivitelezte két manuálos, mechanikus, 25 re-
giszteres, 1466 sípot tartalmazó hangszer avató koncertjén Bach
mellett felcsendültek liszt, Händel és más ismert szerzők művei is.

Zászkaliczky Tamás orgonaművész, Farkas Zoltán, a Bartók Rádió
intendánsa, Szotyori Nagy Gábor és dr. Bartha Zsolt mellett fellé-
pett Borsódy lászló trombita-, Bozzai Balázs hegedű- és lakos
ágnes csembalóművész, illetve a Vujicsics Tihamér Zeneiskola ta-
náraiból alakult zenekar. A kifejezetten erre az ünnepi alkalomra
létrejött Szentendrei Egyesített Református Kórust Bokorné Forró
ágnes vezényelte, amelyben részt vettek az egyházközség kórusán
kívül a református gimnázium tanárai, diákjai, szülők, városi pol-
gárok, a Musica Beata Kórus több tagja, sőt az egyházközség isko-
laépítő igyekezetét rokonszenvvel követő külföldi vendégek is;
jelképesen is kifejezve a szándékot, valójában ki mindenkié is lesz
a Szentendrei Református Gimnázium nagyszerű új orgonája.
Kodály Zoltán hatalmasan megszólaló 114. genfi zsoltárának felve-
zetéseként az egyházközség lelkipásztora így fogalmazott: „Ebben
a bibliai imádságban Isten végtelen hatalma fejeződik ki, amely előtt
a tenger is hátra áll, a Jordán vize visszafordul és nincs, aki ellenáll-
hatna szándékának. Pontosan ezt tapasztaltuk meg a Szentendrei
Református Gimnázium létrehozásának és építésének huszonegy
esztendeje alatt: az ő ereje végül mindig győzedelmesen került ki,
még a számunkra kilátástalannak látszó küzdelmekből is.” 

Kolos Emőke

Felavatták a Szentendrei Református Gimnázium orgonáját

Szentendre Város Közbiztonságáért Díj: 
Kovács lászló rendőrkapitány
Kovács lászló rendőrkapitány két éve kezdte meg hivatalát Szent-
endrén, és azóta szinte gyökeresen megváltoztatta a rendőrség, a
lakosság és az önkormányzat viszonyát. Munkájára az elhivatott-
ság, a szakmai odafigyelés, a nyitottság és a felelősség jellemző.
Kollégái tisztelik és megbecsülik. A város szolgálatában eddig el-
töltött idő óta számos kezdeményezés elindítója. Ilyen többek közt
a városi baleset megelőzési bizottság felállítása, vagy a pilótaprog-
ram elindítása. Munkássága alatt kapott megbízást a város 5. kör-
zeti megbízottja a Püspökmajor-lakótelepen. A 2013-as árvíznél, a
város szinte valamennyi rendezvényén és eseményén segítségére
és szakmai tudására bátran számíthattunk.

Szentendre 1956 emlékérem: 
Fodor János (posztumusz)
Fodor János 1946 augusztusában tért vissza szovjet hadifogság-
ból. 1949-ben mindenféle „korai beszervezési” kísérletnek ellen-
állt, ezért koncepciós perbe fogták. Később folyamatosan
megfigyelték, évtizedekig zaklatták őt és családját is. Fodor Jánost
éjjelente rendszeresen kirángatták otthonából, megverték, fenye-
gették és próbálták zsarolni. 1956-ban Fodor János mint „kiemel-
ten veszélyes” megfigyelt személy csatlakozott, és vezető szerepet
játszott a szentendrei eseményekben. A Városháza elfoglalásakor
a későbbi kísérő tömegben ott volt Fodor János felesége (született:
Janek Gizella) és a felesége karján a hároméves Fodor Gizella is. A
későbbi zavargásokban a kisposta környékén lévő házikóban egy

idős néni adott ideiglenes menedéket Fodor Jánosnénak és a kis-
gyermeknek.

Szentendre Város Civil Szervezete: 
Nagycsaládosok egyesülete
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulása (1987) után
Szentendrén önálló csoport alakult, amely azonban még közvetle-
nül országos irányítás alá tartozott. A nagy érdeklődés és a bővülő
taglétszám miatt úgy döntöttek, hogy önállósítjuk magukat. Az
egyesület 1992-ben alapította 10-12 tagcsalád, jelenleg közel 100
család tartozik a szervezethez. 2004-2012-ig közhasznú szervezet-
ként tevékenykedek, amelyről 2012-ben lemondtak, mivel a meg-
növekedett követelményeket nem tudták vállalni. Az egyesületet 5
tagú intézőbizottság irányítja, ők végzik a hivatalos ügyeket, köny-
velést, kapcsolattartást, illetve 3 tagú Ellenőrzőbizottsága és 3 tagú
Számvizsgáló Bizottsága is van, akik ügyelnek a jogszerű műkö-
désre.
Fő céljaik: a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagy-
család értékeinek közvetítése a társadalom felé;  nagycsaládosok
egymást ismerő, segítő közösséggé szervezése; felvilágosító munka
végzése a családok törvényes lehetőségeiről; a nagycsaládok ér-
dekképviselete az intézményrendszerekben és a fórumokon; kultu-
rális és szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében; családi és gyermektáborok, kirándulások szer-
vezése; együttműködés más hazai és határon túli családegyesüle-
tekkel; karitatív munka végzése.



VÁROS XXVII. évfolyam, 19. szám10

Kerti zöldhulladék-begyűjtés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. kerti
zöldhulladék begyűjtést végez az alábbi ütemezés szerint

I. ütem: 
november 2.
Körzet: Püspökmajor-lakótelep és környéke (lászló-telep – Kovács
l. u. –  Dunakanyar krt. – Vasúti villasor által határolt terület); Pan-
nónia-telep (Vasúti villasor – Pannónia u. – Telep u. – Dera-patak
által határolt terület)
II. ütem: 
november 9.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Pap-sziget – Szar-
vashegy városrészek, valamint az Ady Endre út; Pismány (Sztara-
vodai út – Dunakanyar krt. – cseresznyés út – Napos sétány által
határolt terület)
III. ütem: 
november 16.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület);
Izbég (Kovács l. u. – Füzespark – Vasvári-ltp. – Sztaravodai út –
Dömörkapu által határolt terület)

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk el, illetve darabolva. A
zsákokba helyezhetők: lomb-, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom.

A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m
hosszig), összekötve helyezzék a zsákok mellé. Kérjük, hogy a
kerti zöldhulladékot legkésőbb az ütemtervnek megfelelően szom-
baton 6.00 óráig helyezzék ki. A késve kihelyezett zöldhulladékot
nem áll módunkban elszállítani. Amennyiben a munkatársaink a
zöldhulladékos zsákokban háztartási- vagy egyéb hulladékot ta-
lálnak, azt nem szállítják el.

További információ: www.vszzrt.hu, (26) 300-407

Köszönjük együttműködésüket, hogy különválogatva gyűjtik a
kerti zöldhulladékot.

Új ATm a Füzesparkban
A Füzesparkban és környékén élőknek évek óta kérésük egy OTP
pénzkiadó automata a lakótelepi cBA-nál, hogy fizetésükért, pén-
zükért ne kelljen minden alkalommal a belvárosba menniük. E fon-
tos kívánságnak a lakók minden lakossági fórumon hangot is
adtak. Zakar ágnes, a körzet önkormányzati képviselője lapunknak
elmondta, hogy 2010 óta folyamatosan kérvényezte a Polgármes-
teri Hivatallal ezt a kérést az OTP felé. Nagy örömükre a lakosság

vágya ezúton meghallgatásra talált: október 5-én a füzesparki cBA
üzlet mellett felállították az új ATM-készüléket. A képviselő asszony
kiemelte, hogy példás összefogás eredménye ez az új szolgáltatás.
Köszönet illeti dr. Dietz Ferenc polgármestert, dr. Molnár Ildikó cím-
zetes jegyző asszonyt, Budai Monika jegyzői kabinet vezetőt, a közös
képviselőket, Halmschlager Antal cBA vezetőt, Román Sándort, a
füzesparki cBA vezetőt, és természetesen az OTP vezetőit: cseh Ger-
gely osztályvezetőt, Fekete Ildikó fiókvezetőt, hogy a lakossági kérés
megértésre talált. 
Köszönjük!

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni a 2011 évi SZJA 1% 763 583 Ft 
és a 2012 évi 527 159 Ft támogatást, melyet az óvodások színházi előadásaira, állatkerti belépőire, 

fejlesztő- és karácsonyi játékokra, sportszerekre, foglalkoztató eszközökre, konyhai kiegészítőkre 
és műszaki cikkekre használtunk fel. 

Horváth Gyöngyi és Mócsainé Robics Marianna kuratóriumi tagok
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Rozgonyi Abigélnek, a „Fesd falra a várost” pályázat nyertesének
dr. Dietz Ferenc polgármester adott át oklevelet.  Hamarosan fel-
kerül az Apor híd lépcsőfeljárójának falára a győztes festmény.

Sűrűbben jár a héV
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a
sűrítés a hétköznap reggeli és délelőtti időszakot, valamint a
kora esti csúcsidőszakot érinti, napközben pedig nagyobb befo-
gadóképességű, hat kocsiból álló szerelvényeket is indítanak.
Reggel 8 és 9 óra között Békásmegyer és a Batthyány tér között
a jelenlegi 7-8 helyett 5-6 percenként, délután és kora este pedig
10 helyett 7-8 percenként közlekednek a szerelvények.
A Batthyány tér és Szentendre között a vonatok változatlan idő-
pontokban indulnak, de irányonként két további szerelvényt indít
a BKK délelőtt és este.

Emellett a BKK meghosszabbítja a csúcsidőszakot, 9 óráig 5 per-
cenként, ezt követően 9 óra 45 percig 7-8 percenként indulnak
a vonatok. A jelenleginél fél órával tovább, 10 óra 45 percig min-
den vonat hat kocsival közlekedik. A délutáni csúcsidőszak is fél
órával tovább tart, 18 óra 47 percig.
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élet a volt provinciában
Bizonyára minden szentendreinek ismerősen hangzik a Provincia
név és a hozzá tartozó épület a 11-es főút mellett. Szállodának
épült, és évekig ebben a minőségében is működött, majd az ide-
genforgalom csökkenésével idősek otthona lett, ezt követően pedig
az új városi egészségügyi központ megépüléséig átmeneti jelleggel
néhány rendelőnek és egészségügyi szolgáltatásnak adott otthont.
De ez már a múlt, hiszen májusban az épület új néven és teljesen
új jelleggel nyitotta meg kapuit elsősorban Szentendre és a kör-
nyező települések lakosai számára. A castrum center, mely a város
római kori erődítménye után kapta a nevét, jelenleg szolgáltató-
házként működik, és rendkívül kedvező elhelyezkedése miatt egyre
több iroda és egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég találja meg
benne új otthonát. Továbbá ide költözött a Dunakanyar Magánis-
kola középiskolai részlege, és itt alakította ki bázisát a városunk-
nak nagyszerű táncos sikereket hozó Welldance is. Vagyis az új
üzemeltetőknek köszönhetően a ház újra megtelt élettel, és szere-
tettel vár még bérlőket, valamint a  szentendrei és környékbeli la-
kosokat akár csak egy finom kávéra az őszi napsütésben a
nemrégiben megnyílt hangulatos cafe Stone teraszán.

Kutyás felvonulás a Fő téren
A Szentendrei árvácska állatvédő Egyesület tagjai és támogatói
rendeztek kutyás felvonulást Szentendrén. A Fő téren átvonuló
házi kedvencek és gazdáik, gondozóik a jó hangulatú demonst-
rációval az állatok világnapját ünnepelték, s egyúttal felhívták a
figyelmet arra, hogy minden jó akaratú embert várják segítőnek,
akik tenni szeretnének az elhagyott vagy elárvult négylábúakért.
Hírek az egyesületről: www.arvacska.hu. 
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Gimnáziumi felvételi a Rákócziban
A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium
a régió egyetlen 12 évfolyamos iskolája. A kezdeti hat évfolya-
mos gimnáziumi képzésről szerkezetváltást követően a négy év-
folyamos gimnáziumi képzésre tértek át. Végzett diákjaik
érettségi átlaga minden évben felülmúlta az országos átlagot.
(Az iskola honlapján minden év eredménye részletesen megta-
lálható.) A továbbtanulási statisztikák szerint a diákok 90%-a je-
lentkezik felsőoktatási intézménybe, és a jelentkezők 80-90%-a
nyer felvételt. A legkülönbözőbb helyeken, a BME-től a corvinu-
son át a SOTE-ig számtalan budapesti és jó néhány vidéki felső-
oktatási intézményben ott vannak vagy már végeztek
rákóczisok. Visszajelzéseik szerint stabil alapokkal indultak a
felsőoktatásban.

Az általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi képzés mel-
lett egy csoport részére angol emelt szintű, valamint egy csoport
részére matematika emelt szintű képzést is indítanak. Ezen cso-
portok az emelt szinten tanult tárgyukat külön csoportban, ma-
gasabb óraszámban tanulják négy éven keresztül (heti 5-5-6-6
órában a 9-10-11-12.évfolyamon).

A Rákócziban mindhárom képzési forma esetében a jelentke-
zés előfeltétele a felvételi eljárást megelőző, központi feladatla-
pok alapján letett egységes írásbeli felvételi vizsga
matematikából és anyanyelvből, amelynek időpontja 2014. ja-
nuár 18.(szombat) 10 óra. (Az erre való jelentkezés határideje
2013. december 10.) 

A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszer-
vezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alap-
ján döntenek.

Azok számára, akik részletesebb információkat szeretnének az
iskoláról, illetve a felvételi eljárásról, 2013. november 18-án (hét-
főn) 17 órától szülői tájékoztatót tartanak, illetve az érdeklődők
bepillantást nyerhetnek matematika és angol emelt szintű
órákba november 21-én és november 25-én nyílt órák kereté-
ben. Idén újdonság az iskolában, hogy az érdeklődő diákok pró-
bafelvételi írásbeli vizsgát tehetnek november 23-án magyarból
és matematikából, november 30-án pedig szóban tehetik pró-
bára tudásukat angolból. További információk az iskola honlap-
ján, www.sziirfig.hu címen találhatók.

„Talentum” Szentendre Jövőjéért
Ösztöndíj 
Az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot
hirdet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támo-
gatására. A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon ki-
emelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai
tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért ta-
nuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha
megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pá-
lyázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a rendelet 2. §
(2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0, 
• a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdeké-
ben tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató a
rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint
az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga
eléri a 4,5-es szintet, 
• vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolya-
mátlag 1,5-szeres értékét. 
A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév
végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első
tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell:
• a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazo-
lását, 
• szentendrei lakcímének igazolását, 
• tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot, 
Amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye
alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a mi-
nimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell
• az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév sza-
kos évfolyamátlagáról, 
• a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési terüle-
teire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes élet-
rajzot, 
• a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja ta-
nulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a város-
sal, 
• legalább három olyan ajánlás, amely a pályázó kiemelkedő
tehetségét igazolja. 

A pályázat benyújtásának határideje november 15. 
További részletek a www.szentendre.hu honlapon, illetve Kozma
Krisztina köznevelési referens ad felvilágosítást az 503-337-es
telefonszámon

A Szentendrei Református Gimnázium
felvételt hirdet

a 2014/2015. tanévre.
Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén diákok,

akik jelenleg az általános iskola 4. évfolyamára járnak
és tanulmányaikat jövőre nyolcosztályos gimnáziumban 

szeretnék folytatni.

Előzetes jelentkezési lapok a Gimnázium portáján kaphatók
(Szentendre áprily tér 5.).

Beadási határidő 2013. december 10.
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Több mint 20 éve igazgatja a Barcsay
Jenő Általános Iskolát. Azt is mondhat-
juk, hogy ennyi idő alatt a „maga képére
formálta”. Milyen ez a kép?
Amikor 24 évvel ezelőtt kineveztek az iskola
élére, még „Felszabadulás lakótelepi álta-
lános Iskolának” nevezték az intézményt, a
köznyelvben csak lakótelepi iskolaként em-
lítették. Az új arculat kialakításának fontos
alkotóeleme volt Barcsay Jenő nevének fel-
vétele, a hozzákapcsolódó igényes művé-
szeti programokkal: Barcsay nap, Barcsay
Iskola Galéria, hangversenyek stb. A Bar-
csay iskoláról alkotott kép lényeges jellem-
zője, hogy az itt dolgozók számára a
legfontosabb a gyerek. Mindig arra töreked-
tem, hogy valódi gyermekközpontú, a tanu-
lók részére sok szabadidős lehetőséget
felvonultató oktató-nevelő iskolát teremt-
sek, amelyben őszinte szeretetet sugárzó,
felkészült pedagógusok a partnereim. lé-
nyeges volt, hogy alkotó munkahelyi légkört
biztosítsak. Fontos volt számomra a befo-
gadó iskola kialakítása, ahol hatékonyan
tudjuk segíteni tehetséget és a magatartási,
vagy tanulási nehézségekkel birkózókat is.
Sikerült megvalósítani, hogy az intézmény-
ben dolgozók egy közösséget alkossanak,
egy irányba húzzanak, melynek nyertesei
csakis a gyerekek lehetnek. 

Visszatekintve az elmúlt több mint két
évtizedre, mire a legbüszkébb?
A legbüszkébb arra vagyok, hogy a leki-
csinylő „lakótelepi iskola” elnevezésből te-
vékenységünk eredményeként Barcsay
Iskola született a közel negyed század alatt.
Pedagógiai programunkban fontos lett a
művészeti nevelés, gyermekeink rendszere-
sen találkoznak Szentendrén élő művé-
szekkel és megismerhetik alkotásaikat. Az
országos kompetenciaméréseken az iskola

az országos átlag feletti teljesítményt ér el.
Mára elmondhatjuk, hogy Barcsay Jenő ne-
vének felvétele, szellemiségének érvényesí-
tése a pedagógiai munkában rangot adott
az intézménynek. A tanulók ma szeretnek
„Barcsaysok” lenni. 
Büszke vagyok arra, hogy az iskola nem
csak oktatási-nevelési programjában újult
meg, de az iskolaépület fejlesztése is meg-
történt. Mára modern szaktantermekkel –
kémia, fizika, számítástechnika, rajz, ter-
mészettudományi –, tágas ebédlővel, mű-
vészeti épületszárnnyal, (benne gyönyörű
könyvtárral, „színházteremmel”) büszkél-
kedhetünk. Az iskola megfelel az akadály-
mentesség követelményeinek is. Az átépítés
alatt több mint 700 tanulóval az iskola „za-
vartalanul üzemelt”, baleset nem történt.
Ehhez az itt dolgozók hősies helytállására is
szükség volt.
Büszke vagyok arra is, hogy két helyettesem
– Bernáthné Iflinger Teréz és Gacsályi lász-
lóné – ez alatt a két és fél évtized alatt ki-
tartott mellettem. Sok beszélgetés,
tervezgetés és természetesen vita előzte
meg döntéseinket, de mindig sikerült egy-
séges álláspontot kialakítani abban, hogy a
gyermekek érdeke az elsődleges.

Mit tart az iskola erősségének?
A tehetséges, illetve a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű és a sajátos nevelési igényű
gyermekek részére rendelkezik az iskola
olyan programokkal, melyek sikerrel segítik
a gyermekek szellemi, fizikai fejlődését. Az
oktatás tantárgyi sikereit a versenyeken
elért eredmények mutatják.
Az iskolakezdés és tagozatváltás átmeneté-
vel járó feszültségek enyhítése pedagógiai
módszerekkel.
Olyan szakmai műhelyek alakultak az in-
tézményben, melyek sikeres pályázatokat
készítettek elő. A nyertes pályázatok ered-
ménye pedagógusaink folyamatos szakmai
fejlődése, az iskola tárgyi eszközeinek mo-
dernizálása, végső soron a tanulóink ered-
ményesebb felkészítése.
A könyvtár az iskolai oktatómunka szerves
részévé vált az elmúlt években, színvonalas
felszereltsége és a könyvtárosok szakmai
munkája jelentős segítséget adott a tanulók
és pedagógusok felkészüléséhez.
A tehetséggondozást kihelyezett zeneisko-
lai tagozat is segíti az intézményben. 
A szülők támogató hozzáállása nélkülözhe-
tetlen céljaink megvalósításához. Az intéz-
mény sok segítséget kap az iskola
eszközeinek, bútorzatának korszerűsítésé-
hez, az iskola esztétikai megjelenésének
alakításához, szabadidős programjainkhoz.
Rendezvényeink, műsoraink, jól szervezet-
tek, színvonalasak.

Az új köznevelési törvény által előírtak
bevezetése okozott-e nehézségeket az
iskola életében?
A nagy horderejű átalakításokkal – mint
amilyen most az oktatás területén történt –
együtt járnak kisebb-nagyobb zökkenők. Az
iskola vezetésének és a tantestület tagjai-
nak többletmunkát hozott az átállás. Meg-
növekedett az adminisztrációs kötelezett-
ség, több hatáskör központosítása miatt las-
sult az ügyintézés. A kötelező testnevelésó-
rák számának növekedése jelentős szer-
vezési feladatot ró az intézmény vezetésére.
Arra törekedtünk, hogy a tanulók és szülők
ne érzékeljék az esetleges zökkenőket, és
eddig ez többnyire sikerült is.

Milyennek értékeli városunkban az ál-
talános iskolák oktatási színvonalát?
A városi általános iskolák mindegyike 
kialakította egyéni arculatát, adottságaik 
figyelembevételével. Sokszínűségükkel biz-
tosítják, hogy a szülők a gyermekeiknek a
legmegfelelőbb iskolát választhassák. A
város iskoláiban történő magas színvonalú
oktatást igazolják az országos kompetenci-
amérések és a továbbtanulási felvételi ered-
mények, a hangulatos műsorok, vetélkedők.

N. E.

A tanulók szeretnek „Barcsaysok” lenni
BESZÉlGETÉS TORBáNÉ BAllAGó ZSUZSANNáVAl NEGYED ÉVSZáZAD VálTOZáSAIRól, EREDMÉNYEIRŐl, ÖRÖMEIRŐl

Torbáné Ballagó Zsuzsanna
1974-ben végzett a Jászberényi Tanító-
képzőben, majd Tápiógyörgyén kezdett
el tanítani. 1975-ben költözött Szent-
endrére, a Rákóczi és az Alkotmány úti
általános Iskolában kapott állást. 1979-
től a Felszabadulás lakótelepi általános
Iskolában tanított, 1989. augusztus 1-
jén nevezték ki igazgatónak. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem Természet és
Társadalomtudományi Karán 1999-ben
szerzett Közoktatás-vezető oklevelet. 
Jelenleg az ötödik igazgatói ciklusát
tölti, megbízása 2014-ben jár le. 
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Péntek délután van. Ilyenkor mindenki siet a gyerekért az óvo-
dába, majd haza, hiszen kezdődik a hétvége. Most inkább
gyülekeznek a szülők, egyre többen és többen. Anyukák, apu-

kák és nagyszülők. Az óvó nénik izgatottan szervezkednek, a dadus
nénik pedig sebesen kenik a zsíros kenyeret, szeletelik a lila hagy-
mát, készítik a finom óvodai teát. Aztán előkerülnek a harci eszkö-
zök: fűnyírók, sövényvágók, gereblyék, ásók, fúrógépek, kapák,
ecsetek, festékek, zsákok, és mind olyan eszközök, amelyek szük-
ségesek a nagy bevetéshez. Az udvaron már kikészítve állnak a ma-
dárodúk, táblák, oszlopok, madáretetők. Kisvártatva megérkezik a
konténer is. Itt valami készülődik…
Igen, végre elérkezett az a pillanat, amit már régóta vártunk. Ami-
ért nem hiába küzdött és dolgozott Hornyák Szilvia, a Hold utcai 
Tagóvoda vezetője, és járta ki a kijárnivalókat. Végre megvalósulni
látszik az álom, hogy óvodánk udvarát egy madártanösvény éke-
sítse.
Ez a pillanat egy hosszú folyamat állomása, hiszen óvodánk már
2000-ben megkapta a Madártani Egyesülettől a Madárbarát Kert
címet. 1996-óta Zöld óvoda vagyunk, valamint a Madarász progra-
munk évek óta a környezeti nevelésünk fontos részét képezi. A Re-
ferencia-intézmény minősítésünket pedig ezek a címek indokolják. 
Ezt a környezettudatos munkát szakemberek segítségével, szakmai
hozzáértésükkel, útmutatásukkal valósítjuk meg. óvodánk ornito-
lógusával, Molnár István lotárral tervezett foglalkozások keretében
ismerhetik meg a gyerekek a madarak és más állatok életét. óvo-
dánk nagy kertjében már évről évre figyeljük a gyerekekkel a ná-
lunk fészkelő és költöző madarakat. Az elmúlt években számuk
már elérte a húsz különféle fajt.  Figyelik szokásaikat, etetik őket.
A tanösvény, mint ötlet, szinte magától értetődő és teljesen indo-
kolt volt – a régióban viszont teljesen egyedülálló. lotár bácsi szak-
mai útmutatásával a fákra telepített odúk és fészkek segítségével
a gyerekek maguk kísérhetik majd figyelemmel a benne lakó ál-
latok életét, valamint gondozhatják, etethetik őket. Kiemelt figyel-
met fordítunk a téli madáretetésre és gondozásra. 
Ornitológusunk elmondta, hogy minden odú gazdára talál majd,
szinte versenyezni fognak érte az állatok, hiszen az évek alatt ide-
szokott madarak, állatok számára ideális környezet a Hold utcai
óvoda cserjékben, bokrokban, fákban gazdag udvara. Az itt meg-

forduló állatok pedig
már megszokták a
gyerekek közelségét.
A nálunk élő fajokat
ismeretterjesztő táb-
lák segítségével is-
merhetik meg nem
csak a gyerekek,
hanem a szülők is.
lehetőséget biztosí-
tunk más óvodák és 
iskolák számára is a
tanösvény megisme-
résére, tanulmá-
nyozására. Referen-
cia-intézményi jógya-
korlataink közül
pedig az egyik a „Ma-
darat tolláról” elne-
vezésű program,
amely az óvoda- és
iskolapedagóguso-
kat ismerteti meg a
környezetnevelési
módszereinkkel. cé-
lunk, hogy kis óvodá-
sain tiszteljék,

szeressék környezetüket, a benne élő állatokat, növényeket. Is-
merjék életvitelüket, szokásaikat, szaporodásukat, táplálkozásu-
kat. Kompetenciájukban a környezettudatos magatartás alapvető
hozzáállás legyen. A tanösvényhez szükséges eszközöket (madárd-
odúk, etetők, ismeretterjesztő táblák) a Gyermekeink Jövőjéért Ala-
pítványunkból vásároltunk a Magyar Madártani Egyesülettől.
Péntek van, és senki sem siet haza. A munkába Dr. Dietz Ferenc
polgármester is besegített, aki nem udvariassági látogatásra érke-
zett az oviba, hanem a szülőkkel és az óvoda dolgozóival együtt ki-
vette a részét az udvar rendbetételéből. A jó hangulatú eseményen
részt vett Hajnal Szilvia, az óvodák vezetője is. 
Aztán egyszer csak elkezdődik a nagy munka. Zúgnak a fűnyírók,
szorgoskodnak a szülők. Nyírják a füvet, a sövényt, felássák a ho-
mokozót, a veteményes kertet, gereblyéznek, virágot ültetnek, le-
festik az udvari játékokat. El sem hinné az ember, hogy mire
vagyunk képesek, ha a gyerekekről van szó. Például egy anyuka, fú-
róval a kezében, felszereli az összes ismeretterjesztő táblát. Vagy
az apukák felmásznak a platánfa tetejére, hogy a macskabagoly
odúját kellő magasságban elhelyezzék.

Az összefogás a polgármester urat is dologra késztette: kért egy
ásót, és sebtében ásni kezdte a homokozót. Voltak apukák, akik
aznap délután értesültek e munkáról, és öltönyben álltak neki az
ásásnak. Az egyik anyuka pedig hatalmas doboz sütivel lepte meg
a dolgozókat. Az áramkimaradás és a szürkület sem tudta a mun-
kát megakadályozni, mert a mobiltelefon fénye irányt mutatott az
elszántaknak.
Az óvoda udvarának minden szeglete megszépült, a nap végére
minden a helyére került. Fáradt, de elégedett anyukák, apukák ké-
szülődnek haza. Most már sietnek a családhoz, mindent megtet-
tek, amit megkövetelt a haza. átadjuk az udvart a gyerekeknek, és
izgulva várjuk a hozzánk költözni vágyó állatokat.
Péntek este van. Az óvoda udvarán állok izzadtan, fáradtan. Indulni
kellene már haza, de nem mozdulnak a lábaim. Gyönyörködöm. ál-
lunk még így egy páran, és szavak nélkül is tudjuk, hogy ugyanarra
gondolunk. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy ez a gyönyörű
óvoda a miénk. Nagyon várom már a hétfőt, hogy a gyerekek arcát
láthassam, és elmesélhessem nekik, hogy mindezt a szüleik vará-
zsolták ide.
Igen, sikeresen lezárult egy régóta tervezett ciklusunk, büszkén je-
lentjük, hogy a Hold utcai Tagóvoda udvarán Madártanösvény pom-
pázik! Pedagógusaink kreativitását ismerve bizton állíthatom, hogy
lesznek még ötleteink, fejlesztéseink.  

B. B.

hold ovis mese, amely valóra vált
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Vízóraaknába esett a póniló

Vízóraaknába esett pónilóhoz riasztották a tűzoltókat a szentendrei
Pannónia utcába október 20-án, az állatot kimentették – közölte a
Pest megyei katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-vel.
Oláh lászló elmondta, hogy a póniló egy családi ház udvarában lévő
másfél méteres aknába esett bele, s önerőből nem tudott onnan
kijönni. Az állatnak nyugtató injekciót adtak, majd alpintechnikai
eszközök segítségével a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság vonulós
egysége kiemelte az aknából. Az orvosi vizsgálat szerint a póniló-
nak nem esett komolyabb baja – tette hozzá a szóvivő.

lejárt sírhelyek megváltása
Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy nyilvántartásunk
szerint számos sírhely nincs
megváltva. Kérjük, hogy ke-
ressenek fel bennünket az
irodáinkban – Dunakanyar
krt. 17. vagy a Sztaravodai út
3. szám alatt, a köztemető
parkolójában – adategyeze-
tés miatt. Amennyiben a sír-
helyük meg lett váltva, az
erről kiállított számlát kérjük
bemutatni. A lejárt, nem
megváltott sírhelyek a te-
mető beteltsége miatt fel-
számolásra kerülnek.

További információ: 
(26) 310-442, 06-20-351-2118, 06-20-399-1006.

Interwork Kft.

Bringával a püspökmajorban
A kerékpárrral járók kényelmét szolgálja a Püspökmajor-lakótele-
pen, a Szivárvány óvoda előtt és a játszótér mellett elhelyezett bi-
ciklitároló.



SzeNTeNDReI pROGRAmmelléKleT XXVII. évfolyam, 19. szám16

Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

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

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

FERENcZY MÚZEUM 
Kossuth l. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 10.00–
18.00
„A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM
KELL FÉLNETEK JÓ LESZ”
MERÁNIAI GERTRÚD EMLÉKE-
ZETE, 1213–2013. 
A királyné halálának 800. évfordu-
lója alkalmával rendezett kiállítás
több nézőpontból mutatja be az el-
sősorban a Katona-drámából is-
mert történetet, Gertrúd alakját,
családi hátterét és a korszakra jel-
lemző miliőt. 
Megtekinthető december 31-ig

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

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

adja a MAOE jelenlegi tagjai mun-
kásságának a tűz-víz-levegő-föld te-
matika keretein belül 

SZENTENDREI VáROSI USZODA ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT (V8), 
Kálvária út 16/c.
NÉGY ELEM – VÍZALATTI TÁRLAT 
72 mű nagyított printjeiből látható
a kiállítás, mely a maga nevében
rendhagyó és stílust teremtő ese-
mény.

POlGáRMESTERI GAlÉRIA
Városház tér 3.
IKON CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető október
31-ig, a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében

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

VUJIcSIcS TIHAMÉR ZENEISKOlA
Oltai-terem, Dunakorzó 16.
SZENTENDRE 31
urmánczy Losonci Lilla 
festőművész kiállítása
A kiállítás fővédnöke Mádl Dalma.
A kiállítás megtekinthető 
június 30-ig.

MűVÉSZETMAlOM
Bogdányi u. 32.
November 8-9.
ÖSSZMŰVÉSZETI „MIAFENE” 
FINISSZÁZS
A belépés díjtalan!
facebook: vlsmiafene, ferenczymu-
zeumszentendre, muveszetmalom

ERDÉSZ GAlÉRIA
Bercsényi u. 4.
SIPOS BARBARA SZOBRÁSZ- ÉS
FESTőMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető október 31-ig

BÉKáSMEGYER-óFAlUSI 
SZENT JóZSEF HáZ
1038 Budapest, Templom u. 20.
MuSTÁRMAG
Szakács Imre kiállítása
Megtekinthető október 31-ig, 14-18
között, majd előzetes egyeztetéssel
november 17-ig. Kapcsolattartó Bi-
hariné Tenk Dóra: 06-20-912-0770

ABA-NOVáK GAlÉRIA
leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.
November 2. szombat 17.00
TÁNC – FÉNY – GEOMETRIA –
KOLLÁZS
Magdalena Zeisel képzőművész ki-
állítása
Megnyitja czeizel Endre orvos, ge-
netikus, a művész unokatestvére
Megtekinthető november 23-ig

zene
DUNAPARTI MűVElŐDÉSI HáZ,
BARlANG (Dunakorzó 11/a)
November 5. kedd, 19:00 JAZZ
KLuB – BORBÉLY MŰHELY
Borbély Mihály – szaxofon, Tálas
áron – zongora, Horváth Balázs –
bőgő, Baló István – dob.  A vendég:
Hámori János – trombita
Belépő: 1000 Ft, diák, nyugdíjas:
700 Ft

Színház
DUMA SZíNHáZ – SZENTENDRE
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
November 8. péntek, 19:00
BADÁR & BADÁR
Bűvészet & stand-up comedy
Jegyek 2500 Ft-ért a Tourinform iro-
dában (Dumtsa Jenő u. 22.) és a
dumaszinhaz.jegy.hu-n válthatók.

előadás
V8 USZODA KONFERENcIATERME
November 28. csütörtök, 18.00
HADTÖRTÉNETI ESTEK
BuDAPEST OSTROMA 1944-45.
Dr. Ungvári Krisztián történész elő-
adása

SZENTENDRE SZAlON
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
Október 31. csütörtök 18.00
AZ VAGY, AKINEK HISZED
MAGAD
Havass Miklós előadása

FERENcZY MÚZEUM
November 18. hétfő 18 óra
Kossuth lajos u. 5. 
A Művészek, művek Szentendrén
című kiállításban
EMLÉKEIM BARCSAY JENőRőL
Véső ágoston nagybányai festőmű-
vésszel dr. Feledy Balázs művészeti
író beszélget

SZENTENDREI 
KONZERVATíV 
ESTÉK KlUB

Silhouette cafe,  Ady út 6.
November 29. és 30. 18:30
A KÖZBESZÉD VISZONTAGSÁGAI
A SZEKE Klub vendége 
Borókai Gábor, a Heti Válasz 
főszerkesztője
bővebb információ: www.szeke.hu

P’ART MOZI, Duna-korzó 18.
November 8. péntek 18:30
AZ ÉLő VILÁGEGYETEM
Grandpierre Attila  csillagász elő-
adása

Gyerekeknek
P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
November 9. szombat 11.00
BÁBRÁNDOZÓK: EBCSONT 
ÉS NYÚLCIPÓ
Bábszínház kakaóval és kézműves
foglalkozással

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

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

október 28. hétfő
18.00 JAcKPOT (80’) (16)
19.20 MAJDNEM TÖKÉlETES SZE-
RElEM (98’) (16)

október 29. kedd
18.00 RENDHAGYó KAlENDáRIUM
– Török Katalin sorozata (kisterem)
18.30 KETTŐS JáTSZMA (101’) (16)
lÉlEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 JAcKPOT (80’) (16)

október 30. szerda
18.30 ElSŐ ÉJSZAKA (91’) (16)
20.05 A VADáSZAT (115’) (16)

október 31. csütörtök
17.00 TURBO (96’) (6) – animációs
vígjáték egy
száguldó csigáról
18.40 BABYcAll (96’) (16)
20.20 JÉGBE ZáRVA (79’) (12)

november 1. péntek
17.00 TURBO (96’) (6) ) – animá-
ciós vígjáték egy száguldó csigáról
18.40 DERMESZTŐ MÉlYSÉG (95’)
(16)
20.15 VOlT EGY TáNc (116’) (16)

november 2. szombat
16.30 TURBO (96’) (6) ) – animá-
ciós vígjáték egy
száguldó csigáról
18.10 A SZENVEDÉlY KIRálYA
(101’) (16)
– az ötvenes évek Angliájában
20.00 HANNAH ARENDT (113’) (12)
– a híres filozófusnő életrajzi filmje

november 3. vasárnap
16.30 TURBO (96’) (6) ) – animá-
ciós vígjáték egy száguldó csigáról
18.15 A NAGY FÜZET (109’) (16)
– Szász János Oscar díjra jelölt
filmje
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20.05 DIANA (112’) (12) – film a
„nép hercegnőjéről”
főszereplő: Naomi Watts

november 4. hétfő
17.00 SOK MINDENFÉlÉBE 
BElEKAPTAM (53’) (kn)
– Portréfilm Deim Pál képzőmű-
vészről
18.00 A HIT PARADIcSOMA (113’)
(16) a Paradies trilógia 2. része
20.00 A REMÉNY PARADIcSOMA
(100’) (16) a Paradies trilógia 3.
része

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

Tv Szentendre
Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a TV Szentendre 
a UPc kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a TV Szentendre napi hírösszefogla-
lóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú 
magazinnal  jelentkezik 
a TV Szentendre. 
www.tvszentendre.hu

Vegye Ön is kezébe sorsát! Tanulja meg jobbá tenni 
körülményeit, levezetni a mindennapok feszültségét, gyógyítani
magát, fejleszteni memóriáját, elmulasztani fájdalmait, gyorsan 

elaludni, megvalósítani álmait…

AGYKONTROLL
TANFOLYAM SZENTENDRÉN 

November 2-3., 9-10.
Helyszín és előzetes jegyárusítás:

Pajor-ház, Kossuth u. 5. (Tel.: 20/779-6657) 
Oktató: Baglyas György

Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak 
akkreditált!

www.agykontroll.hu

November 7. csütörtök

EMlÉKEZÉS HAMVAS BÉláRA 
16:30  Új Köztemető (Sztaravodai út): 
Gyertyagyújtás Hamvas Béla sírjánál

18:30 P’Art Mozi kisterme: 
Baráti beszélgetés Hamvas Béla tiszteletére 

Tanárok éjszakája a Skanzenban
Korabeli otthont mutattak be a „családlátogatásra” érkező peda-
gógusoknak a Tanárok éjszakáján a Szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumban október 11-én.

puTu 
a gáton
Október  19-én „Ami
MűVÉSZET, azt NAGYBE-
TűVEl– a többit majd a
sírdomb – Vízifricska”
címmel Kovács lászló,
azaz PuTu kovácsoltvas
munkáiból nyílt rendha-
gyó tárlat a Duna-part
frissen felújított korzó-
ján.
A kiállítást Szalai And-
rás Pipi művészettörté-
nész nyitotta meg.



Avizuális művészet minden területe, és a legfiatalabb alkotók-
tól a középgeneráción át az idősebbekig valamennyi korosz-
tály jelen van a Négy elem címmel megrendezett kiállításon.

A tűz-víz-levegő-föld tematikájú kiállítás a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete jelenlegi tagjainak munkásságát mutatja be. 
„Most vált igazán szentendreivé a Vizes Nyolcas uszoda!” – mondta
a megnyitón dr. Dietz Ferenc. Hozzátette: mindig is egy találkozási
pontnak szántuk az intézményt, amely nem csak sportnak ad teret,
hanem a léleképítő kiállításoknak is, és ez most valóra vált!
Szentendre város polgármestere kiemelte: a város a szerény lehe-
tőségeihez képest igyekszik minél jobban támogatni a helyi művé-
szeket, amelynek jó példája a nyáron a Dumtsa utcában átadott
csíkszentmihályi-csobogó, valamint a közeljövőben szintén fölava-
tásra kerülő Asszonyi-szobor is.

KulTÚRA XXVII. évfolyam, 19. szám18
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A kiállítás egy időben, négy helyszínen tekinthető meg.

• Régi Művésztelep Galéria (Szentendre, Bogdányi u. 53.), vasárnap
kivételével minden nap 10-től 16 óráig

• Barcsay Múzeum (Szentendre, Dumtsa u. 10.), megtekinthető
hétfő kivételével 10-től 17-ig

• Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont (Szentendre, Kálvária
út 16/c.), megtekinthető hétfőtől szombatig 6-tól 21-ig, vasárnap
9-től 20 óráig a Vízalatti tárlat. 

• Budapest, Olof Palme Ház (1146 Bp., Olof Palme sétány 1.), meg-
tekinthető hétfő kivételével minden nap 10-től 16 óráig
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Átadták a felújított Szőnyi István Emlékmúzeumot Zebe-
gényben, az eseményhez kapcsolódva megnyílt a Triznya Má-
tyás–Szőnyi Zsuzsa emlékszoba, valamint a Rejtett kincsek
Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből című időszaki kiállítás is.
A megyei hatókörű szentendrei Ferenczy Múzeum igazgatása alatt
álló emlékházat Klinghammer István, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkára adta át. Az ál-
lamtitkár a 20. század egyik legfontosabb magyar festőművészéről
szólva emlékeztetett: Szőnyi István személyes gondjaként hordozta
a nemzet sorskérdéseit, "emberi, művészi tartásának meghatározó
szerepe van ma is nemzeti önismeretünk alakításában". 
Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója egye-

bek mellett azt hangsúlyozta, hogy a felújítással nemcsak régi fé-
nyét nyerte vissza az emlékmúzeum, de megvalósult Szőnyi Zsuzsa
egyik nagy álma is, a Triznya-Szőnyi emlékszoba.
A kulturális kormányzat – a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri ke-
retéből – 35 millió forinttal járult hozzá az épület felújításához. A
látogatók az új kiállítószárnyban láthatják Szőnyi István és Triznya
Mátyás festőművészek hagyatékát, köztük a Triznya Mátyás–Sző-
nyi Zsuzsa házaspár római életének emlékeit. Új időszaki kiállítás-
ként pedig olyan különleges kollekció várja a közönséget, mint a
Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből című válogatás,
amely a festő hagyatékából a lányához Rómába került festménye-
ket és grafikákat mutatja be.
Szőnyi István 1924-től haláláig élt és alkotott Zebegényben. Egykori
lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeum, 2013-tól a szent-
endrei Ferenczy Múzeum tagintézménye. 

Szentendre is büszke lehet a felújított  Szőnyi István emlékmúzeumra

A Régi Szentendrei művésztelep 
alkotója kapott rangos elismerést

Keserü Ilona kapta az életműdíjat a Magyar Festészet Napja al-
kalmából. A művésznő 1933-ban Pécsett született, Szőnyi István
tanítványa volt a budapesti Képzőművészeti Főiskola freskósza-
kán. 1967-ben kezdett vászondomborítással foglalkozni, de dísz-
leteket és jelmezeket is tervezett, 1974-ben a dél-franciaországi
Vence-ban, a Károlyi Alapítvány művésztelepén dolgozott, 1979
és 1984 között a Szentendrei Régi Művésztelep tagja volt. 1984-
ben Munkácsy Mihály-díjat kapott, 1989-ben érdemes művész
lett, a Kossuth-díjat 2000-ben kapta életműve elismeréséért, és
a művészetoktatásban elért eredményeiért. 2007-ben Hazám-
díjjal, 2009-ben Príma-díjjal tüntették ki.
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helyi ízcsoda 
a Skanzenban
Őszi nagytakarítást rendezett a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum október 12-13-án. A hét-
végén a Kisalföld tájegységben ötleteket
kaphattunk arra, miként készüljünk télire,
hogyan hasznosítsuk régi holmijainkat – 
legyen az ruha, ékszer vagy éppen faanyag
– s a végén kiderült, hogy a nagytakarítás is
lehet élvezetes, kreatív.

A kísérőprogramok között a kézművesség,
az újrahasznosítás és a háztáji ízek is sze-
repet kaptak – utóbbiak az ízmanufaktúra
jóvoltából. Hogyan kerül a múzeumba egy
élelmiszerforgalmazó? – kérdeztük Vida
Ritát, a helyi és környékbeli termelőket ösz-
szefogó szerveződés vezetőjét.

– Helyi termelők portékáit kínálva korábban
is számos alkalommal „vendégszerepel-
tünk” a Skanzen programjain, nyár óta
pedig gyakorlatilag állandó résztvevői va-
gyunk a skanzeni hétvégéknek. A Szabad-
téri Néprajzi Múzeum látogatóinak nagy
igénye mutatkozik az autentikusra, az ere-
detire: az ízmanufaktúra által összefogott
termelők éppúgy ilyen termékeket kínálnak,
mint amilyen élményeket a Skanzen nyújt.

Okos háztartás

A Skanzen szellemiségében a hagyomány-
őrzés mellett a felelősen előállított és fel-
használt anyagok játsszák a főszerepet. A
szervezők – divatosan szólva – környezettu-
datos és fenntartható gazdálkodásra nevel-
nek, utat mutatnak a régiből merített új
módszerek felé, ahogy most például a bőr, a

textil és a fa újrahasznosítása vagy a „Taka-
rékos háztartás” című program tette.

Mennyire tudnak autentikusan működni
a XXI. századi kistermelők, az olyan lel-
kes gazdálkodók, mint akikkel Önök
dolgoznak együtt?
Megrögzötten ragaszkodunk hozzá, hogy az
ízmanufaktúrában minden termelő feleljen
meg a fenntartható gazdálkodás követel-
ményeinek, és adalékmentes anyagokat
használjon. Magunk járunk utána, magunk
ellenőrizzük, hogy így van-e, és hogy mindez
megfelelő ízzel és minőséggel párosul-e. 

Nem olyan, hanem az

A termelők közül sokan kezdik felismerni,
hogy az élelmiszerbotrányokkal sújtott mai
magyar piacon elemi érdekük kiemelke-
dően jó árut termelni, mert csak így, kima-
gasló minőségükkel tudnak versenybe
szállni az olcsó multitermékekkel. Ebben is
hasonlítunk a Skanzenre: itt semmi sem
csak „olyan, mintha”. Itt minden az, aminek
látszik: eredeti és finom.

De mennyire tudatosul mindez az álta-
lában árérzékeny vevőkben?
Az áraink messze alatta maradnak a túl-
árazott prémiumtermékeknek.  Szerencsére
a keresleti oldalon pozitív változásokat lá-
tunk: a vevők számának növekedése miatt
kinőttük a régi boltot, nagyobba költöztünk.
Az emberek, úgy tűnik, szeretik az asztalu-
kon tudni a biztonságos, igazolt eredetű élel-
miszereket és egyre többféle terméket
keresnek.

(X)

csak tiszta és helyi forrásból

Újból indul 
a gasztronómiai 
verseny
ŐSZI MENÜAJáNlAT 
KEDVEZMÉNYES áRON

Tavasszal befejeződött a Keresd az arany-
fakanalat elnevezésű gasztronómia 
verseny 2011-12-es fordulója, mely le-
hoczky János iparművész, Szentendre
díszpolgára ötlete alapján, Gyurasza
János szakmai tanácsadásával és a szent-
endrei TDM iroda támogatásával valósult
meg. A verseny végén hat kiemelkedő ét-
termet Aranyfakanál-díjjal, két éttermet
oklevéllel díjazott a szakemberekből álló
zsűri. A verseny lényege, hogy az étter-
meknek háromfogásos menüt állítanak
össze ajándék itallal az aktualitásnak és
a profiljuknak megfelelően. A menük ára
egységesen 2890 Ft. A bejárati ajtó fölé
kihelyezett „arany” fakanálra akasztott
embléma mutatja, hogy az étterem részt
vesz a versenyben. Az éttermeket szak-
mai zsűri is minősíti, de a vendégek is sza-
vazhatnak a nekik tetsző éttermekre,
véleményüket a zsűri figyelembe veszi az
értékelés során.

A verseny időpontja
őszi forduló: november 7. – 17.
Téli forduló: december 1. – 22.
Tavaszi forduló: március 13. – 23.

Kedves Szentendreiek!
Éljenek a lehetőséggel, keressék fel az ét-
termeket, amelyek között újat is felfedez-
hetnek, illetve régi éttermet új vezetéssel.
A kezdeményezéssel szeretnénk a helyi
lakosok figyelmébe ajánlani vendéglőin-
ket, hogy nagyon kedvezményes áron ki-
próbálhassák a menüajánlatokat, tesztel-
hessék gasztronómiai tudásukat. A ver-
seny fővédnöke dr. Dietz Ferenc polgár-
mester. 

Az alábbi éttermek vesznek részt 
a versenyben.

GÖRÖG KANCSÓ ÉTTEREM
Dunakorzó 9., (26) 303-178. 
Nyitva: minden nap 11.00- 22.00

Menü:
libaleves juhtúrós maceszgombóccal
Töltött liba görögösen mazsolaboros ká-
posztával aszaltszilvás szalvétagombóc-
cal
Túrós kosárka almás-körtés zselével
+ egy pohár görög bor a menühöz
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ÖSSzmŰVéSzeTI „mIAFeNe”
november 8-9-én

A vég akkor szép, ha össze tudjuk kötni a kezdettel, így minden nap egy jubileum! 
A finisszázsra komplex mélylélektani programmal készülünk, ahol a közönség bete-
kintést nyer a VlS kísérletezésben gondolkodó, újat kutató műhelymunkájába. Be-
szélgetéseink alkalmával fény derülhet arra is, hogy a VlS vagy Szentendre
művészetét nemcsak értelmezhetjük, de annak segítségével önmagunk ismeretlen
részeibe is  bevilágíthatunk. Ezen a hétvégén megvalósulhat  a régi és új barátok ta-
lálkozása a művészetben, a szentendrei őszben egy melengető forralt bor társaságá-
ban. Kalandra fel! 
A belépés díjtalan!

Helyszín: Szentendrei MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
facebook: vlsmiafene, ferenczymuzeumszentendre, muveszetmalom

A program egyben a Ferenczy Múzeum MÚZEUMOK ŐSZI ÉJSZKáJáNAK kibővített ese-
ménysorozata

MJAM
Városház tér 2., 06-70-377-8178. 
Nyitva: hétfő - csütörtök: 8.00- 22.00;
péntek, szombat: 8.00-23.30., vasárnap:
10.00-22.00

Menü:
Füstölt paprikaleves csicsóka-csipsszel
Kemencés kacsamell birsalmával, gyöm-
béres mandarinszósszal
csokivulkán Szentendrei Rác Ürmös-gra-
pefruit mártással
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint

MŰVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa J. u. 7., (26) 311-484. 
Nyitva: minden nap 12.00-22.00

Menü:
lilakáposzta gazpacho libamájas gom-
bóccal
Édes savanyú libaszárnytő zelleres len-
csével, vöröshagymás burgonyakásával 
„Honiglekach” erdei gyümölcsös marma-
lade-val
+1 dl Egri Juhász Rosé

PAROLA VENDÉGLő
Vasvári u. 2., (26) 312-621. 
Nyitva hétfő-kedd: 11.30-22.00, 
csütörtöktől vasárnapig: 11.30-22.00

Menü
Sütőtökpüré-leves pirított tökmaggal
Gesztenyével töltött szűzpecsenye szőlő-
mártással és burgonyapürével
Forró almás pite vaníliamártással
+1 pohár chardonnay

PROMENADE ÉTTEREM
Futó u. 4., 312-626. 
Nyitva: minden nap 11.00-22.00

Menü:
Szarvaserőleves vadgombóccal
Sertésszűz csiperkemártással és vajas
ceruzababbal, párolt rizs
Máktorta
+ 1 pohár őszibaracklé vagy erdei gyü-
mölcsös tea

TRATTORIA CARDINALE ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA
Dunakorzó 7., (26) 309-444. 
Nyitva: minden nap 11.00-23.00

Menü:
Olasz gesztenyeleves 
cardinale pecsenye bundáskenyér
ágyon, házi pestoval
Ricottagombóc vaníliás tejföllel, körtepü-
rével
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint
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múzsák találkoztak 
a művészetmalomban!
„Szállj, zene, szállj, aki vár, azt öleld át!”

A képzőművészet mellett a zene múzsája is birtokba vehette a MűvészetMal-
mot október 5-én egy kórustalálkozó erejéig. 

A szentendrei Musica Beata Kórus meghívásának eleget téve, fellépett a bajai liszt
Ferenc Énekkar és a helyi Vujicsics Tihamér Zeneiskola Musicantus Gyermekkara. 
A hangverseny fővédnöke dr. Dietz Ferenc polgármester volt, a koncertet Zakar ágnes
képviselő nyitotta meg.
A kórusok előbb külön-külön is bemutatkoztak a hazai és külföldi kórusirodalom
gyöngyszemeivel, de az igazi zenei élmény az volt, amikor a három kórus egyetlen
nagy énekkarrá egyesülve adta elő Mozart: Ave verum corpus (vezényelt Wolfné Ko-
vács Zsuzsanna, zongorán közreműködött Wolf Péter), Verdi: Rabszolgák kara a Na-
buccoból (vezényelt Makkai Gézáné, zongorán közreműködött Dankó József), valamint
Kodály Zoltán: Esti dal című művét (vezényelt Bokorné Forró ágnes). Az ily módon
közel 100 tagúvá növekedett együttes dalolásába bizony beleborzongtak még az öreg,
sokat látott és hallott malom falai is! Köszönjük az intézet vezetőségének és mun-
katársaiknak, hogy helyet adtak rendezvényünknek.

A nagy sikerű előadást vidám hangulatú fogadás követte a Református Gimnázium-
ban. Az ízletes vacsora és a táncra csábító zene még inkább összekovácsolta a ven-
dégkórust és fogadóit. Hálásak vagyunk a Gimnázium vezetőségének rendezvényünk
befogadásáért.
Másnap, október 6-án reggel városnéző sétára indultak vendégeink, helyi kísérővel.
Szentendre zegzugos utcácskáit járva rácsodálkoztak a város szépségére, fejlődésére.
Nagy élményt jelentett a Keresztelő Szent János-templom gondnokának, Gaál Évá-
nak a műemlék minden fontos részletére kiterjedő előadása. Köszönet illeti érte.
Ugyancsak köszönjük Nagy Péter Pál galériatulajdonosnak, hogy üzletét a csoportunk
kedvéért kinyitotta, és a kórus tagjait meleg vendégszeretettel fogadta. Sokat jelen-
tett az is, hogy a szemben lévő Pest Megyei Könyvtár előtere is nyitva állt vendégeink
előtt, ahol megcsodálhatták Barcsay Jenő országos hírű mozaikját, sőt még a műal-
kotást ábrázoló képeslapot is kaptak emlékül. Felejthetetlen emlék marad a Ferenczy
Múzeumban tett látogatás is. A gyönyörűen felújított épületben nagy szakértelemmel
berendezett kiállítások magukkal ragadták bajai vendégeinket, s azzal búcsúztak,
hogy visszatérnek még ide, mind csoportosan, mind családjaikkal. Mi mindig szere-
tettel fogjuk várni őket!
Kórusunk nevében köszönetet mondunk Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának a támogatásért, a zeneiskola tanárai-
nak, a kórus segítőinek és a szülőknek, mivel hozzájárultak ahhoz, hogy méltó módon
fogadhassuk a bajai testvérkórusunkat, és színvonalas előadással ajándékozzuk meg
az érdeklődő közönséget.                                                                        Orgoványi Anikó

Templomdombisok 
rajz-sikerei
Sipos Panka bronzérmes lett a Japánban
megrendezett 43. Pentel Nemzetközi Gyer-
mekrajzpályázaton

Sipos Panka 6. osztályos tanuló a Templom-
dombi általános Iskola Vizuális Műhelyének
tagja, 42 országból 200 ezer rajz közül bronzér-
met nyert. Együtt örülhetett a díjátadón édesap-
jával és felkészítő tanárával, Deli Gabriellával.

Október 12-én nyílt meg a Templomdombi
Általános Iskola Vizuális Műhelyének kiállí-
tása a P'art Moziban (Dunakorzó 18.).
35 diák – kicsik és nagyok, régi és új tagok –
munkái láthatók a P'art Mozi összes termeiben
és a folyosón.
A műhely vezetője Deli Gabriella is kiállította
munkáit, a gyerekmunkák között megtekinthe-
tők textilképei, festményei, rajzai. 
A Templomdombi általános Iskola Vizuális Mű-
helye 25 éve létezik, működik, ad teret a tehet-
séges, alkotni szerető gyerekeknek. Sok-sok
pályázat nyertesei ők, Japántól Tajvanig, Argen-
tínáig és számtalan országos versenyen is sike-
resen szerepeltek. Japánban 1998 óta összesen
50 érmet gyűjtöttek be, 2000-ben sikerült meg-
nyerni a kiemelt aranyérmet is. 
A kiállítást Zakar ágnes képviselő nyitotta meg,
felléptek az alkalmi kórus tagjai a 2. osztályból:
Markó Maja, Varga Julcsi, Mester Emma, Nagy
luca. Az rendezvény létrejöttét támogatta Szent-
endre Város Önkormányzata, segítettek a temp-
lomdombis kollegák, szülők, a Tárlat Kft.
Pomáz, a P'art Mozi. 
Deli Gabriella, a Vizuális Műhely vezetője ezúton
köszöni a támogatást, és ígéri: változatlan lel-
kesedéssel folytatódik a munka a Műhelyben.
Hozzátette még: „A tárlat színes, hangulatos, jó-
kedvre derítő, gyertek a moziba és nézzétek
meg a kiállítást is!”



KulTÚRA2013. október 28. 23

Fél évszázados a Vujicsics zeneiskola

31 éve Szentendrén
Szentendre 31 címmel nyílt meg Ur-

mánczy losonci lilla kiállítása a Vu-
jicsics Tihamér Zeneiskolában

október 11-én, amelynek fővédnöke dr.
Mádl Ferencné Dalma asszony volt. A sok
érdeklődőt vonzó esemény után Váradi
Helga csembalóművész, az intézmény volt
diákja adott koncertet az Alma Mater
hangversenysorozat keretében. A rendez-
vények az iskola fennállásának 50. évfor-
dulója alkalmából rendezett program-
sorozat részei voltak.
Zakar Katalin intézményvezető köszöntő
szavai után dr. Dietz Ferenc méltatta a mű-
vésznőt, amely során kiemelte: losonci
lilla életművét jól jellemzi, hogy ez a 245.
kiállítása, amelyből Szentendrén 15 cso-
portos és 11 egyéni tárlata volt. Köszönetet
mondott losonci lillának az önzetlen jóté-
konyságáért, hiszen számos jó ügy mellé
odaállt adományaival városunkban is.
Szentendre polgármestere hozzátette: ez a
kiállítás a művészetek találkozása, a zene
és a képzőművészet egymásra találása.

Meleg szavakkal emlékezett meg férjéről, dr. losonci Miklós iroda-
lom- művészettörténészről, Pest megye díszpolgáráról, Szentendre
Pro Urbe díjasáról is, aki három évvel ezelőtti haláláig aktívan részt
vett városunk közéletében.
Ezt követően Feledy Balázs művészeti író beszélt losonci lilla egye-
dülálló montázstechnikájáról, amelynek lényege, hogy az utazásai
során szerzett benyomásait nem egyszerű városábrázolásban adja
vissza, hanem a vizuális részlátványokból, meghatározó elemekből

összegző képet teremt, egy művön belül. A technika nehézségét az
adja, hogy a rengeteg élményt egy kompozícióba kell sűríteni úgy,
hogy az ne egy mechanikus puzzle-nak hasson, hanem vonzó és
egységes legyen, vagyis egy művészi mű, amely visszaadja az adott
hely lényegi élményét. Részletesen beszélt még az Urmánczy család
múltjáról – ezt a nevet lilla művésznévként vette fel édesanyja neve
után. (Szerkesztőségi megjegyzés: október elején adták át a Mar-
gitszigeten Tarlós István és Kövér László jelenlétében a felújított 
Urmánczy-padot, mely egy gyönyörű kivitelezésű mészkőpad báró
dr. Urmánczy Nándor emlékére, aki Lilla nagybátyja volt.)
Urmánczy losonci lillának ez már a 11. önálló kiállítása volt váro-
sunkban: bemutatkozott már többek között a Péter-Pál templom-
ban, a Polgármesteri Galériában, a Szamos cukrászdában, az
Immánuel Galériában. A mostani tárlaton többségében montázs-
képeket kiállító művésznő lapunknak elmondta, hogy a tárlat címe
arra utál, hogy 31 éve él Szentendrén. Első látásra megfogta őt a
Duna látványa, a korzó, a zegzugos utcák, a Török köz és termé-
szetesen a sok-sok templom, amely szinte egyedülálló a világon –
s mindezt a szépséget szerette volna megörökíteni a Szentendre
című képében is. A képet – melyet élete egyik legszebb művének
tart, s amelyen a zeneiskola kiemelten látható – a jubileumi év al-
kalmából a zeneiskolának adományozta.
A kezdetekről beszélve lilla tisztelettel említette meg Pogány Ö.
Gábor nevét, aki a Nemzeti Galéria főigazgatójaként elindította a
pályán, és ő írta róla az első könyvet is. A montázsfestés kezdetei-
ről, hogy miért részesíti előnyben ezt a technikát, lilla elmondta,
hogy utazásai során – amelyek tulajdonképpen tanulmányutak vol-
tak –, először naplót írt, így próbálta élményeit megörökíteni, de így
csak töredékesen tudta visszaadni azt a képet, amely benne meg-
jelent. Ezek után elkezdett rajzolni, először csak egy-egy épületet,
épületegyüttest, utána próbálkozott a festéssel: legelső festményén
egyiptomi emlékeit örökítette meg. Ezután rádöbbent, hogy a mon-
tázsok megfestése során milyen sok emlék és élmény feltárul, egy
képről akár fél órát is tudna beszélni, annyi minden eszébe jut róla.
Urmánczy losonci lilla képei a tanév végig, jövő év júniusáig te-
kinthetők meg a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. 

Iskolánk ez év őszén ünnepli megalapításának 50. évfordulóját.
Ebből a kivételes alkalomból 120 oldalas jubileumi kiadványt
készítünk, és háromnapos jubileumi rendezvénysorozatot szer-

vezünk november 14-16. között. A gálára olyan neves együttese-
ket és előadóművészeket kértünk fel, mint Szvorák Kati, Borbély
Mihály, Wolf Péter, a Vujicsics Együttes, a Söndörgő Együttes.
A szervezés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, az iskola dol-
gozói időt és energiát nem sajnálva, sok-sok órát belefektetve
munkálkodnak a projekt sikeres megvalósításán. A humán erő-
forrás rendelkezésre áll, de a kiadványnak komoly anyagi vonzata
is van, melyet iskolánk egyedül nem tud felvállalni. 
Kéjük, támogassa a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítványt, vi-
szonzásképpen jubileumi rendezvényeinken, vagy a kiadványban
kívánsága szerint támogatóként feltüntetjük Önt.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány számlaszáma:
10403112 – 31112190 - 00000000

Köszönettel:
Zakar Katalin 

igazgató és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanári kara

Bakos lehel kiállítása a Városházán
„Az élet igenlése” címmel nyílik meg Bakos lehel aranydiplomás építészmérnök, képzőművész kiállítása 

november 5-én, kedden 17.30-kor a Városháza Polgármesteri Galériáján. A résztvevőket dr. Dietz Ferenc polgármester köszönti. 
Megtekinthető november 29-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében.
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Kirekesztetten
litkei-Móricz Imre Kirekesztetten című köny-
vének bemutatóját nagy érdeklődés mellett
rendezték meg október 10-én a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermében. A könyv szerkesz-
tői: Filep Tamás Gusztáv és dr. Debre-
czeniné Hajas Ildikó. A kötet előszavában dr.
Hamar Péter irodalomtörténész fogalmazza
meg finom líraisággal a könyv esszenciáját:

meGSzÓlAl Az uTOlSÓ SzemTANÚ
Isten? A Sors? A Végzet? Vagy – Kölcsey Fe-
renc költői leleménnyel alkotott, gyönyörű
kifejezése szerint – „a vándor szerencse”?
Mi irányítja lépteinket életünk zegzugos, ka-
nyargó, buktatókkal teli útjain? Az ember
ősidők óta hajlamos a transzcendencia vi-
lágába utalni a választ, bár sokan, másként
gondolkodva, evilági okokat keresnek a tör-
ténésekre. Nincs általános érvényű magya-
rázat, csak egyéni magyarázatok vannak.
Hogy mit gondol erről ennek az emlékirat-
nak a szerzője, akit litkei Imreként anya-
könyveztek, majd egy különös életfor-
dulattal litkei-Móricz Imre néven jelenhetett

meg a világ előtt, az markánsan megfogal-
mazódik memoárjának befejezésében.
„Pater noster…” – mondja az ősi imádság
szellemében, ahogy azt tanulta Debrecen-
ben, a reformátusok szellemi fellegvárában,
s ahogy azt, miként ő írja, „nevelőapám”,
Móricz Zsigmond sugallta neki, aki talán –
ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem, amit jogi
értelemben nem bizonyított senki, de az el-
lenkezőjét sem, s ez utóbbi mellett viszont
közvetett érvek hosszú sora szól – több volt
számára nevelőapánál.
Életének páternosztere ott indult fel s alá
váltakozó útjára a budapesti Rókus Kórház-

ban, 1935 tavaszán, amikor édesanyja, lit-
kei Erzsébet világra hozta, minden remény
vagy kilátás nélkül. Ebben az egyre kulturá-
latlanabb magyar világban a dulcissima
mater neve sokaknak nem mond semmit.
ám ha a Móricz Zsigmondtól kapott bece-
nevén, csibeként említem, már többen azo-
nosítani tudják, s ha árvácskaként, akkor
sokak számára válik egyértelművé, hogy
Móricz kisregényének és Ranódy lászló
már-már példa nélküli (talán csak Huszárik
Zoltán Szindbádja tehető mellé) művészi
alázattal elkészített filmjének hősnőjéről,
pontosabban modelljéről van szó. Arról a
szerencsétlen-szerencsés sorsú asszonyról,
aki csak azért nem került a közvélemény-
ben a legendás múzsák, losonczi Anna,
Vajda Júlia, Szendrey Júlia, csinszka és
mások sorába, mert a Móricz Zsigmond
életútját bemutató családtagok  – ha ér-
zelmi okokból akceptálhatóan, de vállalt
szerepük szerinti, irodalomtörténészi szem-
pontból elfogadhatatlan módon – összema-
szatolták arcképét, és a zseniális író
életében betöltött szerepét kevésbé lénye-
ges dolgokra redukálták, mint ami valójá-
ban volt a legjelentősebb magyar prózaíró
számára.
„csibe – árvácska – Erzsike: a Móricz Zsig-

mond utolsó költeménye” – írta róla 1943-
ban az a Németh lászló, aki az utolsó
pillanatig támogatóként állt a szakadék szé-
lére sodródott író mellett.
Amikor Móricz Zsigmond a Hadik Kávéház-
ban, 1936 őszén megmutatta József Attilá-
nak Kálmán Kata csibéről készített fotóit, a
költő ezt mondta neki: „Én is csibe vagyok.”
S azért „csibe”, mert ő maga is megízlelte
a lelencsorsot, a kiszolgáltatottságnak a hi-
hetetlen mélységét, amelyben még a neve
sincs biztonságban a viselőjének. De litkei
Imre is beletartozik ebbe a sorba. Nem
azért, mert csibe gyermekeként látta meg
a napvilágot, hanem mert ő is belekóstolt a
lelenc-életbe. Habár az emberséges nevelő-
szülők jóvoltából ő nem kényszerült a pok-
loknak olyan kegyetlen mélységeit
végigjárni, mint az édesanyja. S talán a
pokol nem is megfelelő metafora, mert oda
a keresztény mitológia szerint a bűnösök ke-
rülnek, de bizony, se litkei Erzsi, se az ő fia

nem voltak bűnösök.
áldozatok voltak!
Hogy kié?
A legegyszerűbb azt
mondani, s hát vala-
hol igaz is, hogy a tár-
sadalomé, de azért
nem ilyen egyszerű a
válasz. A bonyolul-
tabb, a részleteket 
illető feleletet keresi,
kutatja ez az emlék-
irat. Az okok lánco-
latának feltérképezé-
sére indul Móricz
Imre, s ha nem is
tudja mindig mara-
déktalanul feltárni,

azon aligha csodálkozhatunk, hiszen ez a
társadalomtudományok jeles művelői szá-
mára sem sikerül mindig. Túl bonyolultakká
váltak a magyar társadalmi viszonyok hu-
szadik századi történelmünk során, és sok
időnek kell eltelnie addig, amíg az utókor
azt mondhatja, többé-kevésbé már tisztán
látunk mindent.

litkei-Móricz Imre visszaemlékezésének leg-
főbb tanulsága az, hogy a „csibe”-létből is
van lehetőség a felemelkedésre. A páter-
noszter felfelé is jár, s a fent kiszállók szá-
mára megadatik az örökkévalóság
fényessége. Ez a remény adhat biztatást
mindazok számára, akiknek a sors nem tál-
cán kínálja a lehetőséget, hanem keményen
meg kell küzdeniük a feljebbjutásért. 
Ha valaki azt várja ettől a könyvtől, hogy a
koronatanú szólal meg benne, az csalódni
fog. Móricz Zsigmond titkaival kapcsolato-
san változatlanul a kétségek mezejére 
utaltatunk, de sok, eddig ismeretlen infor-
mációval ajándékoz meg bennünket, to-
vábbá egy becsületes, példás életút képével
gazdagodunk, s a mai világban ez sem
kevés.

Hamar Péter

A legközelebbi könyvbemutató november
22-én, 18 órakor lesz a Református Egyház-
község gyülekezeti termében, Pócsmegye-
ren. A kötet megvásárolható a Pest Megyei
Könyvtárban.

Móricz Imre édesanyjával, 1957-ben

litkei-Móricz Imre a könyvbemutatón

litkei-Móricz Imre csibével és nevelőszüleivel 
Zagyvarékason
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Jó hangulatú könyvbemutató keretében
ismerkedhetett meg a közönség októ-
ber 8-án a Pest Megyei Könyvtárban

Máté György új könyvével. A közönség sora-
iban sokan ott voltak a kötetben szereplő
cikkek szerzői – Máté György pályatársai –
közül, így Benkovits György, Deim Pál, idő-
sebb Dietz Ferenc, Pethő Németh Erika,
Tóth Antal, Török Katalin, Ürmös lóránt és
mások.

A könyvtáros-történész végzettségű szer-
kesztő (aki egyben szerzője is a kötet több
írásának) – mint bevezetőjében írja – „bő
harminc év írott és elektronikus sajtójából
válogatott”. Ez a törzsanyag, de van írás
1936-ból is, a cikkekben megidézett város-
történet pedig még távolabbra kalauzolja az
olvasót, például az államalapítás idősza-
káig, István király 1009-ben kelt okleveléig,
melyben először említtetik településünk.

Főleg helytörténeti jelentőségű témákból
válogatott tehát a szerkesztő – érdeklődé-
sének, sok évtizedes gyakorlatának megfe-
lelően. A könyv tizenkét fejezetéből azonban
föltárul Szentendre múltja mellett földrajza,
megjelennek nemzetiségei, jellegzetes alak-
jai, művészei, sőt betekintést nyerünk inf-
rastrukturális problémáiba, így jelenébe,
jövőjébe is. Mint egy jól megírt, lendületes
regényt, úgy lehet olvasni a benne lévő írá-
sokat – emelte ki a könyvbemutatón Nin-
csevics Klára könyvtárigazgató. Erről a
megjelent érdeklődők mindjárt a helyszínen
meg is győződhettek a Móricz Zsigmond
Gimnázium 12.c osztályosai jóvoltából, akik
részleteket olvastak fel a cikkekből, taná-
ruk, Szarvas Rita válogatásában, egy szép
dalmát népdallal fűszerezve az előadást.
A szöveggyűjtemény jelentőségét dr. Dietz Fe-
renc polgármester méltatta, kiemelve, hogy
remekül használható majd az oktatásban is,
a honismereti tárgy forrásanyagaként.
Aki tehát átfogó képet akar kapni Szent-
endréről, ezt a vaskos kötetet olvasgatva
(amely aligha nevezhető már füzetnek) hoz-
zájut a legfontosabb információkhoz. 
A könyv ezzel némiképp megelőlegezi a 
régóta tervezett Szentendre-monográfiát,
legalábbis felhívja a figyelmet sok fontos 
várostörténeti részletre. 
Az „Olvasnivaló” a Máté György által 1985-
ben elindított Szentendrei Füzetek sorozat
tizedik köteteként jelent meg a Pest Megyei
Könyvtár kiadásában. Megvásárolható a
könyvtárban.                                  Gaján Éva

Olvasnivaló Szentendréről, szentendreieknek
MEGJElENT A SZENTENDREI FÜZETEK SOROZAT TIZEDIK KÖTETE

Máté György, a kötet szerzője, feleségével, Emesével a könyvbemutatónFo
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A könyvtár ismét 
sikerrel pályázott
A Pest Megyei Könyvtár 2012 novembe-
rében pályázatot nyújtott be az NKA 
Közgyűjteményi Kollégiumához a nem-
zetiségek által lakott települések könyv-
tári állományának letéti formában
történő növelésére (pályázati azonosító:
3542/210). A pályázat sikeres volt, a
szép- és szakirodalmi, valamint szóra-
koztató könyvek kiszállítására 2013 ok-
tóberében kerül sor a kilenc településen.
Német, horvát és szlovák dokumentu-
mokat vásároltunk 450 000 Ft értékben
a megye nagyobb nemzetiségi állo-
mánnyal rendelkező városi és községi
könyvtárai részére.

Színfolt lélektani Alkotó Műhely
2013.11.08. (péntek) 18.30
Info: www.egyjohely.hu
Etter Éva 06-30-318-8085
ettereva@gmail.com
Vezető szakpszichológus: Nánási Andrea

Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett édesapám, 
MÁTÉ IMRE 

2013. október 20-án, életének 83. évében elhunyt. 
Temetése október 29-én, kedden 15.00 órakor lesz 

a Sztaravodai úti köztemetőben. Máté Imre alapította 
a nevét viselő fotó-optika szaküzletet 30 évvel ezelőtt.

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Lánya és unokái

KOMLÓS LÁSZLÓ 
43 éves szentendre lakos október 11-én váratlanul elhunyt.

Búcsúztatását családi körben rendezzük. Emlékét örökké megőrizzük.
A gyászoló család
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megnyitón jártunk...
Október 12-én hivatalosan is megnyitott az
ART6 Szalon Szentendrén, az Alkotmány
utca 3. alatt.
A szép napsütéses délutánon csinos mo-
dellek lepték el a bolt előtti kis teret, hogy
Bagdi Kata és Somody Bea őszi-téli kollek-
ciójának bemutatójával megnyíljon a sza-
lon. A női- és gyermekruhák mellett a
tervezők a megnyitóra férfi kollekcióval is
készültek. A bemutatót cserei Judit mode-
rálta és hivatalosan Herpai András művé-
szettörténész nyitotta meg a boltot.
A színes őszi hangulatot sugárzó ruhák
megvásárolhatók, és akár méretre is igazít-
ják a hölgyek, sőt a megrendelők kívánsá-
gára egyedi darabokat is terveznek.
A ruhák mellett kiegészítőket, ékszereket,
kerámiákat, ajándéktárgyakat, kozmetiku-
mokat és lámpákat is kínál a szalon a be-
térők számára, melyeket minden esetben
kortárs magyar tervezők készítenek. 
A bolt elsősorban a Dunakanyarban élők-
nek szeretne egyedi és különleges dolgokat
kínálni, a helyi és környékbeli alkotóktól. 



Még most is a táskámban őrzöm azt a négyrét hajtott treff
9-es kártyalapot, mely főszereplője volt egy engem bámu-
latba ejtő bűvésztrükknek. A stand-up comedyhoz fűződő

kapcsolatukról faggattam Badár Sándort és Tomit a Kedves Kávézó
asztalkái mellett, s beszélgetésünket rögtönzött bűvész-show zárta.
Engem meggyőztek arról, hogy az élet sója igenis a humor, s a hét-
köznapokba érdemes becsempészni némi varázslatot.

De hogyan is kezdődött? Badár Sándor már 15 évvel ezelőtt tudta,
hogyan kell szóval tartani a közönséget minden eszköz nélkül, a
fénykörben állva a színpadon. Szőke Andrással, akivel számos fil-
met is készítettek közösen, már ekkor ráéreztek a népszerű mű-
fajra. „Csak akkor még nem tudtuk, hogy így hívják” – mondja
nevetve. Magyarítani máig nem sikerült igazán a műfajt, bár a 
Dumaszínház, a stand-up komikusok „intézménye” valamennyire
kifejezi az „állj-ki-és-mondd!” stílust. „A stand-up comedy napi 
érzéseket közvetít, de nem elég, ha a történet érdekes. Az előadó-
nak mindenképpen olyan egyéniségnek kell lennie, akitől a közön-
ség befogadóvá válik” – összegzi Badár Sándor. „Pedig nem mindig
könnyű felrázni a közönséget. A Dumaszínházi előadásokra a nézők
azzal a komoly elhatározással érkeznek, hogy mindenképpen 
nevetni fognak. Sokkal nehezebb a humorista dolga egy céges 
rendezvényen, ahol a közönség ajándékba kapja a műsort. Meg kell
teremteni a légkört, nyitottá kell tenni őket a poénokra. Az első húsz
perc rengeteg energiát igényel, de mindig sikerül. Olyan is történt
már, hogy egy hosszú turné idején, a fáradtság miatt egyszerűen 
elaludtam a színpadon. Az a negyedórás blokk úgy ágyazódott be az
előadásba, mint az epikus művekben egy epizód. Mint, mondjuk a
Toldiban a Farkaskaland, vagyis nem kapcsolódott szervesen a 
történethez. Volt, aki megveregette a vállamat, hogy mi volt ez?...
nagyon érdekes, bár nem értettük, de akik ismernek, összenéztek:
te, a Sanyi alszik?” Tomi nevetve folytatja: „Apa képes vezetés köz-
ben is aludni 20 perceket, ilyenkor hülye kérdésekkel sokkolom,
hogy felébredjen...”
Arra a kérdésre, hogy mennyire működik az előadásokban a 
Münchhausen-effektus, Sándor meglepő választ ad: „Az elmondott
sztorik 90%-a igaz, de legtöbbször ezt nem hiszik el.” „Apával érde-
kes az élet” – teszi hozzá Tomi, és Sándor folytatja: „A humor ugyan-
olyan szemfényvesztés, mint a bűvészet, és soha nem válik
egysíkúvá. A történetek mindig bővülnek, fejlődnek, csakúgy, mint
a bűvésztrükkök. Mindkét műfajban ugyanazok a vezényszavak, a
szórakoztatás az alap, csak ő a kezével csinálja azt, amit én a szám-
mal...” Ezen a ponton ismét elszabadul a nevetés... Ahogy össze-
néznek, látszik, mennyire egy húron pendülnek, mint a legjobb
barátok. Kettőjük derűs harmóniája, és az, hogy egyenrangúként
egy színpadon állnak, nem hétköznapi: „Szerencsés pillanata az
életünknek, hogy közösen dolgozhatunk. Láttunk szomorú színész
sorsokat, és olyat is, amikor az apa árnyékából a fiú nehezen lép
ki. Engem nem zavar, ha a fiam túlszárnyalja a produkciómat, úgy
gondolom, inkább erősítjük egymást a színpadon.” 
„A közös műsorral nem a 0. kilométerkőtől kezdünk” – mondja Sán-
dor. S így igaz, hiszen Tomi is nagy rutinnal rendelkezik már. Szá-
mos nemzetközi bűvészversenyen vett már részt, legutóbb, másfél
évvel ezelőtt megnyerte a Mariborban rendezett bajnokságot. A bű-
vészet nála korán kezdődött. Nyolc éves korában találkozott egy
kártyatrükkel, amit azonnal megfejtett, s ez meghatározó élmény
volt életében. Mint annyian, ő is megkapta az obligát Rodolfo-bű-
vészdobozt, de abban nem látott kihívást. Kreativitását új trükkök
kitalálásában bontakoztatta ki. Amikor már napi több órát gyako-
rolt, és látszott, komolyan foglalkozik a bűvészettel, apja elvitte egy

igazi mesterhez. „Lehet, hogy hazudott – nevet Tomi –, de azt
mondta, nagyon tehetséges vagyok. Ő Molnár Gergely, aki rengeteg
hasznos tanáccsal látott el, nagyon jó barátom, tőle sok-sok szak-
mai és emberi segítséget kaptam.” Tomi a Móricz gimnáziumban
érettségizett, és most a BGF kommunikáció szakán tanul. Érdekli 
a pszichológia, a filmkészítés, a fotózás, és minden, ahol nyitottsá-
gát kamatoztathatja. A vizsgák idején azonban nem a bűvésztrük-
köket veti be, hogy puskázzon, mert egyszerűen nem szorul rá:
fantasztikus a memóriája. 

Beszélgetésünk végén még jövőbeni terveikről esik szó, melyek kö-
zött országos turné is szerepel, de úgy látom, mindkettőjükre a
spontaneitás jellemző.  „A jövőt nem tervezzük, és hagyjuk, hogy a
dolgok megtörténjenek velünk. Igyekszünk ebből a szemléletből is
átadni valamit. Tőlem sokszor kérdezik, nem fáradt-e el a szakma,
hogy miért nem válik rutinná a színpadi lét. Furcsa közeg ez:
egyénre, pillanatra szabott, nincs két egyforma este. Nem kell be-
állni semmilyen statikus sorba, mint annak a színésznek, aki es-
ténként III. Richárd szerepébe bújik, és púposan megy haza...
Olyasmi ez, mint a blues vagy a jazz, a rögtönzés közben néha be-
csúszik egy-egy hamis hang, de közben ott, helyben születik valami
remek pillanat. Nem kell mindig filozofálni, elég, ha megmozgatom
az emberek fantáziáját. Megoldani nem tudom mások életét, de szí-
nesebbé tenni mindenképp.”

Sz. N.

KulTÚRA2013. október 28. 27

Badárságok a négyzeten
Badár Sándor és fia, Tamás egy színpadon lép fel november 8-án a PMK színháztermében. A „családi vállalkozás” nem min-
dennapi estnek ígérkezik, a humor, a verbális bűvészkedés mellett szemkápráztató trükköket is láthat majd a nagyérdemű.

– Ugye ott lesztek? ...de nem 7-én, ahogy itt mutatjuk, hanem 8-án!
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3-2-1 meridiántorna Szentendrén
Meridiántornát tartunk az alábbi helyeken:
• lázár cár tér: szerdánként 8.00-tól
• Forma Stúdió: péntekenként 10.30-tól
• Eurofitness (Püspökmajor-ltp., Fehérvíz u.): hétfőnként 9.00-
től és péntekenként 17.00-től előzetes bejelentkezés alapján

Élj 100 évet egészségesen!
Kemenyeczky Edit, 06-30-360-2289

MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

lABDARÚGÁS
Október 5. Pomáz: Pomáz IcO
SE – Pilisszántó SE 3-2 (3-2)
Fordulatos, izgalmakban bővel-
kedő mérkőzésen úgy tűnt,
egyik csapat sincs kirobbanó
formában. Sok hibával, eladott
labdákkal és kihagyott helyze-
tekkel tarkított összecsapáson a
szerencsésebb csapat a Pomáz
volt. Érdekesség: a hazai kapus
egy helyzetet csak piros lap árán
tudott menteni – a 16-oson kívül
elütötte a labdát a „matthely-
zetbe” került szántói támadó
elől –, így a második félidő kö-
zepétől a pomáziak 10 emberrel
küzdöttek a mezőnyben egyre
jobban adogató vendégek
ellen... és a végén harcosan
küzdve sikerült otthon tartani a
három pontot. Gólszerzők: Sergő
M. (2), Tóth Zs. (öngól). illetve
Fetter G., cserni G.

Október 6. Pilisszentkereszt:
PIlE (Pilisszentkereszt) – Szent-
endre VSE 3-2 (3-1). G.: Mikusik
B., Horváth l., Fézer G., illetve
Dalkó S. (2)
A megyei harmadosztály rang-
adóján a hazaiak hamar veze-
tést szereztek, a góltól kissé
megzavarodott szentendrei fia-
talok hibáit ezután kétszer is ki-
használták a PIlE támadói. és
máris 3-0 lett! A gólok után fel-
ocsúdva a félidő vége felé szépí-
tett a SZVSE. A szünetben a
szentendrei szakvezetők – Dom-
bay Zsolt és Batári csaba – hig-
gadtabb, pontosabb játékot
kértek a srácoktól, akik ezt a
második félidőben igyekeztek
betartani, sokat járatták a lab-
dát, több mint fél órán át uralták
a mezőnyben a játékot, de csak
a félidő utolsó harmadában si-
került belőni a második gólt (3-
2). A folyamatos szentendrei
mezőnyfölényt időnként a PIlE
veszélyes kontrái törték meg,
amelyek mindenkor gólveszélyt
jelentettek. Nagy izgalmak kö-
zepette ért véget a mérkőzés
úgy, hogy az egyenlítés a leve-
gőben lógott, de a kiváló PIlE
védelem minden veszélyesnek
látszó támadást sikeresen vert

vissza. A PIlE ezzel újra átvette
a vezetést a megyei harmadosz-
tályú bajnokság nyugati cso-
portjában 18 ponttal. A SZVSE
az ötödik.

Október 7.
A Szentendre VSE öregfiúk csa-
pata a pilisszentlászlói pályán
fogadta leányfalu együttesét.
Végig nagy mezőnyfölényben
játszva, 11-est is hibázva meg
kellett elégedniük a „sovány” 0-
0-ás döntetlennel.

Október 13.
A megye III-ban a listavezető
PIlE Sc (Pilisszentkereszt) Nagy-
kovácsit fogadta. Az első félidő
eleje-közepe  hullámzó játékkal
telt, a Nagykovácsi tetszetőseb-
ben, a PIlE veszélyesebben ját-
szott. Egyik csapat sem tudott
jelentős mezőnyfölénybe ke-
rülni. A vendégek a középpályán
tették-vették a labdát, a hazaiak
széleken való kiugratásokkal
operáltak, s ez a 35. percben si-
kerrel járt (1-0). A félidőig nem
változott a játék képe. A folyta-
tásban a PIlE fokozatosan át-
vette a játék irányítását, és több
gólhelyzet után, a széleken meg-
húzott támadások végén kétgó-
los vezetésre tett szert: 3-0. A
hajrában a vendégcsapatnak si-
került szépítenie, és nagy erőket
mozgósítottak a további szépí-
tésre, de a hazai védelem állta
a sarat, még a szócsatában is...
Az egyik vendégjátékosnál
ugyanis „elszakadt a cérna” és
mindenkivel vitatkozni kezdett –
ámokfutóként rohangált játé-
kostól játékvezetőig. Nem volt
sportszerű jelenet! Ki kellett
volna állítani!

További megyebajnoki ered-
mények környékünkön:
Budakalász – Dunabogdány 6-0
V. Biatorbágy II. – leányfalu 0-6
Megye III.:
Pilisszentlászló – Üröm II. 0-2
Tahitótfalu – Kisalag 3-1

A Szentendre VSE szabadnapos
volt, a srácok legalább kipihen-
hették egy kicsit a megterhelő
sorozatmeccseket (sok játéko-
sunk U 21-ben és felnőttben is
játszik).                          Gerlai P.

ÚSzÁS
A Szentendrei Kinizsi Honvéd
kis eleven versenyúszóinak
éremesője Móron
400 gyermek, több mint 29
egyesület és 1100 rajt várta a
Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület kis eleven verse-
nyúszóit Móron, a 11. éve meg-
rendezésre kerülő országos
EZERJó KUPA Nemzetközi Úszó-
versenyen, ahol a magyar csa-
patokon kívül Szlovákiából és
Marosvásárhelyről is érkeztek

gyermekek. A kis szentendrei
versenyúszók hajnalban indul-
tak, hogy megmutassák, a 
Magyar Úszószövetség által
szervezett országos versenyen is
megállják a helyüket.
14 éremmel, 24 egyéni és több
országos csúccsal bebizonyítot-
ták, hogy a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület verseny-
úszóinak van helyük az országos
élvonalban, van helyük az
úszósportban! Az eredmények
magukért beszélnek! 
50 méter gyors: 
árvay-Nagy áron  arany-, Dom-
ján Dávid arany-, Dömötör

Emma luca ezüst-, Katula Panni
ezüstérem
50 méter hát:
árvay-Nagy áron ezüst-, Domján
Dávid bronz-, Dömötör Emma
luca ezüst-, Katula Panni ezüst-
érem
50 méter mell:
árvay-Nagy áron arany-, Dömö-
tör Emma ezüst-, Katula Panni
ezüstérem
50 méter pillangó:
Dömötör Emma luca arany-, Ka-
tula Panni ezüstérem
100 méter vegyes
Katula Panni aranyérem

Katula ákos három egyéni
csúcssal és Katula Balázs két
egyéni csúccsal, valamint 50
méter mellúszásban 7. helye-
zéssel és 50 méter pillangó-
úszásban 8. helyezéssel zárta a
versenyt. 

A gyerekek edzője Mihály Nor-
bert testnevelő, úszó szakedző
(06-30/560-4566).

A Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület versenyúszó
szakosztálya várja az úszni tudó
és versenyezni akaró kis úszó-
palántákat! 
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TeNISz
Az október 5-i hétvégén rendeztük meg a Postáslidó Évadzáró Ama-
tőr Páros versenyt. Eredmény:
1. hely: Bíró Géza és Túrmezei János
2. hely: Horváth István és Schwáb Péter
3. hely: csizmazia István és Panov Alekszej
Gratulálunk a győzteseknek és a helyezetteknek.

A képen Biharvári Péter a verseny rendezőjének képviseletében és a győztes
páros: Túrmezei János és Bíró Géza.

Szintén az október 5-i hétvégén rendezték meg a Major Kupát a BSE
városmajori tenisztelepén, ahol az F12-es korosztályban két játé-
kosunk is érdekelt volt. Valentin Dominik az első kiemeltként, míg
Thuri-Nagy Dominik a 3. kiemeltként vágott neki a versenynek. 
A sorsolás szeszélye folytán sajnos azonos ágra kerültek, így a dön-
tőbe jutásért egymás ellen kellett játszaniuk. Mostani csatájukat
Thuri-Nagy Dominik nyerte 6/4, 6/3-as eredménnyel. A döntőben
Thuri-Nagy Domi kikapott ellenfelétől, így második lett. A Dunaka-
nyar Tenisz Klub SE mérlege: egy 2. és egy 3. hely.
Ugyanezen a versenyen, de a felnőtt első osztályú kategóriában pró-
bált szerencsét egyesületünk játékosa, Bartakovics Marci is, aki egy
kanyart ment is, de a négy közé jutásért a későbbi tornagyőztes,
ágoston Gyuri legyőzte őt, így kiesett a további versenyből. 

Két 3. hely a Súgó Kupán Szekszárdon
Október elején került megrendezésre az idei utolsó nyitott pályás,
első kategóriás, F16-os verseny Szekszárdon.
Egyesületünket Budinszky Móric és Szappanos Marci képviselte.
Marci 2. kiemeltként, míg Móric 6. kiemeltként indult és közös ágra
kerültek. A legjobb négy közé jutásért egymás ellen kellett meg-
küzdeniük. A meccset két szettben Móric nyerte, de sajnos a dön-
tőbe már nem tudta beverekedni magát, így 3. lett.
Szappanos Marci a nála fiatalabb Bábosik Bencével indult páros-
ban és a négy közé jutásért ismét találkozott Móriccal, de most 
Marciék voltak a jobbak, így ők játszhattak tovább és a döntőbe ju-
tásért nagy csatában a döntő tie-braket 10/8-ra elvesztve kikaptak
és ezzel a 3. helyet szerezték meg.

Korosztályos válogatott kerettagok lettek a Dunakanyar
Tenisz Klub egyesület játékosai
A Magyar Tenisz Szövetség „Szülői értekezlet” formájában ismer-
tette az egyes korosztályos válogatott kereteket és a keretekkel ösz-
szefüggő elképzeléseket.
A fiú 12 évesek bővített válogatott keretébe Thuri-Nagy Dominik és
Valentin Dominik személyében két fiatal szentendrei játékos is be-
került!

Biharvári Péter

ÚSzÁS
Pest megyei CSB. III. forduló – október 5. Szentendre, V8 uszoda 
Hét Pest megyei csapat mintegy 180 versenyzője vett részt a Pest
megyei csapatbajnokság III. fordulóján, melyet városunkban, Szen-
tendrén rendezett meg a Pest megyei ÚSZ, a szentendrei illetőségű
Honvéd Kossuth SE és a V8.
A MÚSZ által akkreditált, hazai versenynaptárban szereplő „c” ka-
tegóriás verseny fővédnöke dr. Dietz Ferenc, Szentendre város pol-
gármestere volt. A teltházas, rangos viadalt Vízi csaba, a Pest
megyei ÚSZ elnöke, illetve Tóth István, a szentendrei Kossuth SE el-
nöke nyitotta meg Balogh Zoltánnal, a V8 ügyvezető igazgatójával
együttesen. A versenyre meghívott dr. Szabó Tünde MÚSZ főtitkár
hivatali elfoglaltsága miatt a Szövetség szakfelügyelőjét – Selmeci
Attilát – delegálta, aki egyben szakmai ellenőrzést és szemlét is
tartott a verseny folyamán.
A szülőkből, hozzátartozókból, látogatókból verbuválódott szép-
számú közönség illusztris VIP vendéget is köszönthetett, hiszen a
versenyre ellátogatott Güttler Károly olimpiai ezüstérmes mellúszó,
ex ifi szövetségi kapitány is, aki a díjátadások során segédkezett
és protokolláris feladatokat látott el.

csapatunk igen kiválóan helytállt az erős mezőnyben, 4 arany-, 6
ezüst-, 3 bronzérmet és 22 pontszerző helyezést elérve! legered-
ményesebb versenyzőink: SZABó Teodóra (’97) 1 arany-, 1 ezüst-
érem; illetve PáVA Szabolcs (’06) 2 aranyérem voltak!
A verseny végezetével megállapíthatjuk, hogy a szentendrei szer-
vezők igen színvonalas versenyt hoztak tető alá, és maradandó, kel-
lemes élményeket hagytak az idelátogató versenyzők, edzők,
érdeklődők számára! Jövőre várjuk a folytatást!

Részletes eredmények:
http://www.muszuszoranglista.hu/get_pic.php?table=kerelem&c
ol=id&id=850&pic=jegyzokonyv

„Pohár Delfína” – 19. ročník – Október 19-20. Nové Zámky (SVK)
24 egyesület (köztük a harkányi DSE és a szentendrei Kossuth
SE) mintegy 250 versenyzője találkozott az érsekújvári 19. Delfin
Kupa meghívásos nemzetközi úszóversenyen. Szentendre városát
a Kossuth SE tíz versenyzője képviselte a 2002-ben születettek és
fiatalabbak korosztályában.
Úszóink igazán remek teljesítményt nyújtottak, 52-szer rajtoltak
és 46 új egyéni rekordot értek el, melyből 29 új városi rövidpályás
korosztályos csúcs! Az éremtermés tekintetében is impozáns a
kép: 10 arany-, 7 ezüst-, 9 bronzérem az egyesület történetének
eddigi medáliacsúcsa (26 érem) nemzetközi lEN- versenyen! leg-
eredményesebb versenyzőink: ABONYI-T. Gréta (’04) hat arany-
érem, illetve SZABó Beatrix (’02) 100 m gyorsúszásban elért 331
lEN-pont!
Részletes statisztika:
http://pknz.sk/images/docs/2013/PDNZ/vysledky.pdf
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ADÁSVéTel
Eladó Zanussi kombinált hűtő, fotel
ingyen elvihető. Tel (26) 310-675.

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

Garázsvásár + ajándék kézápolás.
Szerda, péntek 10.00-15.00-ig,
szombat 9.00-13.00-ig. Szentendre
(Pannónia-telep), Stromfeld A. u.
4/A.

ÁllÁST KeReS
Szentendrei állatorvosi rendelőbe
kutyakozmetikust keresünk heti 2-3
alkalomra, időpont-egyeztetéssel.
Jelentkezni: a szojanos@interware
vagy a (26) 317-532 számon.

Fiatal takarítónő munkát keres ház-
aknál, társasházaknál több éves
gyakorlattal. Tel. 06-70-529-9488.

ÁllÁST KíNÁl
Szentendrei kávézóba (szakképzett)
barista, felszolgálót keresünk rész-
munkaidőben. (Angol nyelvtudás
előny.) Önéletrajzot a coffeapla-
net@gmail.com címre várjuk.

Pultosokat keresünk szentendrei ét-
terembe 18-24 éves korig. állandó
munkára és alkalmakra is. Tel. 06-
20-582-8847, (26) 311-175.

Szentendrei kávézóba pultost fel-
szolgálót keresünk. Tel. 06-20-586-
6422, 06-30-600-8165.

Szentendrei állatorvosi rendelőbe
kutyakozmetikus keresünk heti 2-3
alkalomra, időpont-egyeztetéssel.
Jelentkezés: szojanos@interware
vagy (26) 317-532.

eGéSzSéG
Masszázskezelések! Várom gyó-
gyulni és pihenésre vágyó vendégei-
met. Vállalok gyógy-, svéd-,
fogyasztó-, frissítő-, relax- és nyirok-
masszázst is. ár: 3000 Ft/óra. Ház-
hoz is megyek. Tel. 06-20-288-5868.

Pedikűr-körömgomba- és bőrgomba-
kezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-
6456.

ezOTéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki segít-
ség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

Tarot életút-sorselemzés egészség-
ügyi, párkapcsolati, pénzügyi problé-
mákban. Tel. 06-70-403-5020.
Hívjon bizalommal!

KIADÓ lAKÁS
Szentendrén, a Bogdányi utcában
30 nm-es 1 szoba-összkomfort
kiadó. Tel. 06-20-665-3685.

Szentendrei családi ház lakrésze
kiadó maximum 2 fő részére. Tel.
06-70-334-8425.

Kiadó kertes házban 42 nm-es
külön bejáratú, önálló, hangulatos
kis lakás. Tel. 06-70-684-3764.

Különálló műterem konyhával, für-
dőszobával kiadó a Bükkös-patak-
nál. Tel. 06-20-939-3940.

Összkomfortos albérlet kiadó 1-2
férfi részére. Tel. 06-30-854-2277.

Belvárosi lakás kiadó. Tel. 06-20-
340-5706.

Kiadó 50 nm-es felújított lakás a Ró-
zsakertben novembertől. Tel. 06-30-
539-6263.

Garázs kiadó Szentendrén, a Rad-
nóti Miklós utcában. Tel. 06-30-682-
6730, email: griesz@enternet.hu.

Különálló lakás kiadó. Tel. (26) 301-
080.

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

Szentendrén, a Püspökmajor-lakóte-
lepen földszinten kétszobás lakás
45 ezer Ft-ért kiadó vagy eladó. Tel.
06-20-611-6701.

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

Magánszemélytől, belvároshoz
közel, jó közlekedési lehetőséggel
63 nm-es, teraszos, napfényes, te-
hermentes öröklakás eladó. Te. hét-
köznap csak 16 óra után:
06-30-383-8202.

lAKÁS, INGATlAN
Eladó-kiadó lakásokat, házakat ke-
resek Szentendre területén. Tel. 06-
30-876-7934.

Amerikai konyhás, 50-60 nm-es, bel-
városhoz közeli kiskertes lakást ke-
resek. Tel. 06-20-475-0381.

Az angol házakban lakás eladó. Tel.
(26) 300-948.

Szentendre déli részén külterületi
szántó – 20 000 nm – eladó. Tel.
(26) 310-221.

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

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

OKTATÁS
Képzőművész tanár saját műtermé-
ben rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. 0630 6176750

Matematikából középiskolába felvé-
telizőknek (8-6-4 osztályos) intenzív
felkészítést vállalok rendszeres tesz-
tekkel. Tel. 06-30-855-3543.

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

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

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

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

VIllANYSZERElÉS! lakásoktól az
irodaépületekig vállalunk mindent,
ami villanyszerelés. Vállalunk riasz-
tórendszerek-, tűzjelző-berendezé-
sek telepítését, EPH-kialakítást,
valamint templomi padokhoz elekt-
romos fűtés kialakítását, almérők-
és érintésvédelmi hálózatok szerelé-
sét. Korrekt árak! Tel. 06-30-9-622-
629, csatlós lászló.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási mun-
kát is vállalok. Tel. 06-70-578-
1468.

TÁRSKÖzVeTíTéS
Deborah színvonalas társközvetítője
kulturális rendezvényekkel egybe-
kötve szeretettel várja Önöket min-
den korosztályból. Tel. (06-1)
240-0090, (06-1) 331-0622, 06-30-
469-9411.

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

üzleT
15 nm-es üzlethelyiség a Kucsera
Ferenc utcában kiadó, Tel. 06-20-
340-5706.

Szentendrén, ipari telepen 400 nm-
es 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.

eGyéB
GYÖNGYTYÚKOK vágásra, tartásra
eladók. ár: 2500 Ft/db. Tel. 06-30-
212-9798.

ÚJ IRÁNYZAT AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!
„Tudat a test felett” rendszerű vidám alakformálás mindenkinek

A EURO-GYM az a fajta alakformálás, amely nem-
csak az izmokat mozgatja meg, hanem a test és a
tudat komplex egészére van hatással.   A mozdulat-
sorok a két agyfélteke közti kapcsolatot is erősítik,
ezáltal javul agyunk minden funkciója – nem utolsó-

sorban a figyelmünk, koncentrálóképességünk. Az edzést záró relaxáció pedig
testi-lelki felüdülést eredményez.  A torna egyes elemei kifejezetten a meri-
diánok (energiacsatornák) aktivizálódását idézik elő, ezáltal intenzívebbé
válik/beindul a testünkben áramló energia; akut fájdalmak csillapodnak, élet-
funkcióink javulnak.
A FOGlAlKOZáSOK IDŐPONTJAI, HElYEI:                                        
HÉTFő-SZERDA 19.15-20.15 BARcSAY JENŐ álT.  ISKOlA
OKTóBERTŐl: KEDD-CSÜTÖRTÖK 09.00-10.00 cASTRUM cENTER     
BODY-HOllY TORNA ÉS DANcE clUB
INFO.:  PINTÉR ANDREA 06-30/399-44-65                                                                                                          
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

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

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
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pataktakarítás
Október 19-én rendezte meg a Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület az Önkormányzattal és VSZ Zrt.-vel közösen az
őszi Bükkös takarítást, mely rendezvény most is sok gye-
reket, lakót, környezetvédőt mozgatott meg.

Köszönet a résztvevőknek, kiemelten a Móricz Zsigmond Gim-
názium, II. Rákóczi általános Iskola és Gimnázium és az Izbégi
általános Iskolának, és azoknak a pedagógusoknak, akik szer-
vezetten hozták el a gyerekeket erre a környezetvédelmi ren-
dezvényre. Támogatóinknak köszönhetően ajándékot, édes-
séget tudtunk osztani a résztvevőknek, és színes programokkal:
lovaglás, íjászat, fazekas programokkal színesítettük a napot.

Zakar Ágnes szervező 

(Bővebben a következő számban) 


