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A szentendrei önkormányzat az idei évben 48 millió forintot szánt a város 
általános iskoláinak megújítására. Ebből az alapból a nyári szünetben a 
Rákóczi, a Templomdombi, a Barcsay és az Izbégi iskola újulhatott meg. A fel-
újítás tanévkezdésre nagyrészt befejeződött, csak az apróbb simítások ma-
radtak hátra. 

3. oldal

A Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának hat-
vanadik évfordulóját. Ennek jegyében szervezték a jubileumi tanévnyitó
ünnepséget, amelyen a gimnáziumot kezdő kilencedikesek mellett részt vettek
az iskola egykori tanárai és a Móriczos Öregdiákok Egyesületének képvi-
selői is. 

5. oldal

Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben az idei évben komoly infor-
matikai bővítésre került sor. Ennek első lépéseként áprilisban korszerűsítették
a betegadminisztrációs rendszert, nyár elejétől pedig lehetőség nyílt a SZEI-
ben az online előjegyzésre, illetve ekkortól tekinthetik meg a házi- és gyer-
mekorvosok a praxisukba tartozó páciensek leleteit. 

7. oldal

Elektronikus leletlekérdező rendszer a SZEI-ben

Tanévkezdés megújult iskolákkal

60 éves a Móricz Zsigmond Gimnázium

Jöjjön be hozzánk 
egy próbaórára szeptember 25-ig,
és vegye át ajándék karóráját 

(a készlet erejéig)
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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 
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester 
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
(GatiL@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)

Vízmű (27) 511 511
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100  
T-HOME hibabejelentés 1412  
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma 
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma: (26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás

Hétfő 8:00-20:00
K-Sz-Cs 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:00

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 785 056
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  
Központi ügyelet:
Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 9-13-ig gyermekorvos,
13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft 
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Minden hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út 1. Tel.: 500-248
Minden kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4.  Tel: 310-487
Minden szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
Minden csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel.: 312-825
Minden pénteken Napvirágcsepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20 (Lidl mellett ). Tel: 319-354
Minden szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Minden vasárnap Vasvári Patika nyitva: 8-13-ig       
Kálvária Gyógyszertár   nyitva: 7-21-ig
VASÁRNAP ESTE 9 ÓRÁTÓL ÜGYELETES:
Szeptember 13. Pismány  Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.Tel: 505-779
Szeptember 20. Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa György u.20. Tel: 319-354
Szeptember 27. Szentendre Gyógyszertár
Kanonok u.4.Tel: 310-868

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

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
Közel 20 ezer környékbeli ügyintézését könnyíti meg az az új kormányablak, amely augusztus
26-tól fogadja az ügyfeleket Tahitótfaluban. Pest megye kilencedik integrált ügyfélszolgálatát
Palich Etelka, a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes állam-
titkára, Tarnai Richárd kormánymegbízottal közösen adta át.

Palich Etelka beszédében kiemelte,
a kormányzat legfontosabb célja,
hogy az állampolgárok minél gyor-
sabban, minél magasabb színvona-
lon jussanak hozzá az állami
szolgáltatásokhoz. A kormányabla-
kok kialakítása is ezt a célt szolgálja –
jelentette ki a Miniszterelnökség te-
rületi közigazgatás irányításáért fe-
lelős helyettes államtitkára. Tarnai
Richárd kormánymegbízott beszé-
dében arra utalt, hogy a szabályokat
életszerűen kell használni, Tahitót-
falu példája azt mutatja, hogy a já-

rási székhelyeken túl is létesülnek kormányablakok. Hadházy Sándor, országgyűlési képviselő azt
hangsúlyozta, az állam célja, hogy közelebb vigye az állami szolgáltatásokat az itt élőkhöz. Saj-
tos Sándor Tahitótfalu polgármestere beszédében kiemelte, hogy az új kormányablak lényege-
sen megkönnyíti az ügyek intézést az itt élőknek.
Az átadást jelképező nemzeti színű szalagot Palich Etelka helyettes államtitkár, Tarnai Richárd
kormánymegbízott, Hadházy Sándor a körzet országgyűlési képviselője és Sajtos Sándor pol-
gármester vágta át.
A kormány mintegy 280-ra bővíti a kormányablakok számát. Minden megyei jogú városban, já-
rásszékhelyen, kerületben, továbbá jó néhány településen, vasútállomáson és munkaügyi köz-
pontban lehet majd kormányablakban intézni az ügyeket. Pest megyében jelenleg kilenc
kormányablak működik, a tervek szerint 23-ra bővítik a megyei integrált ügyfélszolgálatok szá-
mát a jövőben.

Kormányablak nyílt Tahitótfaluban

Támogatás rászoruló
családoknak
A SzeVi 13. számában közölte a hírt, hogy
szentendrei támogatók 100 ezer Ft-tal segí-
tették a Karitász-tábort. A hír pontosításra szo-
rul, amit szeretnék az előzményekkel kezdeni.

A 2012 adventjében a Fő téren felállított ún.
„Szeretet Ház” lehetőséget adott a szerényebb
körülmények között élő családok, gyermekek
megsegítésére tartós élelmiszerrel, játékokkal
és ruhákkal. A Szentendre Gyökerei HBT azon-
nal élt a lehetőséggel, s a tagok pénzadomá-
nyaiból 19 család részére összeállított 10-14
kg-os tartós élelmiszert tartalmazó csomago-
kat. Azóta is minden adventkor hasonló támo-
gatást nyújt a Társaság a rászorulóknak, a
csomagok szétosztásában a Karitász ad segít-
séget.
2012-ben társaságunk négy tagja – El Kharaba
Hamoud és Zsuzsi, Boda Anikó és Drong

György – elhatározta, hogy havi rendszeres-
séggel támogatnak 10 családot tartós élelmi-
szerrel, egységes, 12-13 kg-os csomago-
lásban. 2014 decemberétől Gyürk Dorottya is
csatlakozott a kis csapathoz, így minden hó-
napban már 12 családnak tudunk segítséget
nyújtani. Öt család részére személyesen adjuk
át a csomagokat pontos nyilvántartás és kap-
csolattartás szerint, hét család részére Kivés
Zoltán Karitász-vezető vagy Petricskó Zoltán
alpolgármester juttatja el a csomagokat, 
hiszen ők személyesen ismerik a rászorul-
takat.
Ezen a nyáron a támogatók csapata – élelmi-
szervásárlás helyett –, 100 000 forinttal segí-
tette a rászoruló gyermekek nyári táborozását.
Szeptember elsejétől Stefanek János és Judit
is csatlakozott a támogatók lelkes csapatához,
így már 13 családnak tudunk havonta segítsé-
get nyújtani. 

Boda Anikó 
képviselő,

a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző 
Baráti Társaság elnöke
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A munkákat az intézmények igazgatóival egyeztette az önkormányzat, a
legsürgetőbb feladatokra fókuszálva, hiszen minden iskolában sok a te-
endő. A vakáció rövid két hónapja alatt kellett a Városi Szolgáltató szak-
embereinek elvégeznie a négy iskola felújításait egy időben. Augusztus
25-én Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Mandula Gergely, a VSZ Zrt.
vezérigazgatója, dr. Varga Péter, a VSz Zrt. Gondnoksági- és Épületfenn-
tartói Divíziójának vezetője, és helyettese, Reményi Gabriella, valamint
Kolozs János, Szentendre főmérnöke bejárást tartott az iskolákban. 

Barcsay Jenő Általános Iskola

Az óriás épületkomplexum karbantartása sok feladatot ad a városnak.
Idén megszépült a kis tornaterem: a mozgó, balesetveszélyes parketta
helyére, az aljzatbetonra speciális sport-padlóburkolat került, hőszige-
teléssel, peremszigeteléssel. Nemcsak a padló újult meg, a falak is új-
rafestve várták az iskolásokat. Ezen a nyáron 47 ajtólapot cseréltek le
a tantermekben, illetve 6 tanteremben a kopott régi linóleumot meleg
színű, parkettamintás linóleumra cserélték. Az előcsarnokban egy beá-
zás során megsérült az álmennyezet, ezt is kijavították a tanévkezdésre.
A Barcsay iskolában a folyosók fala is megújult, több mint 1000 négy-
zetméternyi falfelületet festettek át.

Izbégi Általános Iskola

Az egyik legfontosabb feladat itt a csapadékvíz elvezetése volt. Az ud-
varban vízelvezető árkokat építettek mind az épület első frontján, mind
az udvari lépcső mellett. Megújult az udvar burkolata is több helyen,
javítani kellett az aszfaltozást és új járólapokat helyeztek el az épület
utcai frontján. A hátsó udvar karbantartási munkái még folyamatban
vannak. Megújultak a bejárati külső lépcsőfeljárók, illetve az épületen
belüli lépcsőfordulók falai is. Az alsó szint tanári mosdója a teljes fel-
újítás után nemcsak sokkal szebb és komfortosabb, de tágasabb is lett.
Az előtér padlója új festést kapott, és a korábban beázott földszinti cso-
portszoba friss festéssel, megújulva várta szeptembertől a diákokat. 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Az iskola udvarra néző homlokzata évek óta balesetveszélyes volt az
omladozó vakolat miatt, de eddig forrás hiányában a felújítása rendre
elmaradt. Az idei költségvetésbe sem fért bele a tatarozás, ezért 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester saját keretéből ajánlotta fel a szük-
séges összeget a homlokzat megújítására. A tégláig visszabontott falak
lélegző vakolatot és légáteresztő festékréteget kaptak. A munkákat
szeptember első hetére befejezték, s elbontották az állványozást az 
udvarból. A külső homlokzat megújítása is régóta esedékes, jövőre a
tervek szerint erre is sor kerülhet.
Az iskola-felújítási keretből szépültek meg a Rákóczi iskola földszinti 
vizesblokkjai. A tanári mosdó és a diákok mosdói új burkolatot, csem-
pét, szanitereket kaptak, energiatakarékos, mozgásérzékelő lámpákat,
nagy tükröket. A teljes villanyhálózat, a vízvezeték megújítása mellett
a falakat is átfestették. Az iskola udvarán el kellett távolítani néhány 
elvadult fa gyökérzetét, ami balesetveszélyessé tette a közlekedést, 
illetve a kerítést is megrongálta. Az esővíz a sarat az utcára hordta, így
halaszthatatlanná vált a tereprendezés. A megerősített kerítésfal va-
kolása után a felújított kerítéselemek visszakerültek, az udvar aszfalt-
burkolatát kiegészítették. Jövőre a Bajcsy-Zsilinszky utcai frontra néző
nyílászárók felújítása lenne a leginkább esedékes, de a belső udvarra
néző régi épület homlokzatára is ráférne sok négyzetméternyi vakolat
és festék.

Templomdombi Általános Iskola

A patinás épület megújult külsővel fogadta a tanévnyitón a diákokat. 
A mintegy 1300 négyzetméternyi homlokzat teljes felújítására került
most sor. A homlokzat színét a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal jóváhagyásával választották ki, és szeptember 1-jén már régi
pompájában láthattuk az épületet.                                

Sz. N.

Tanévkezdés megújult iskolákkal
A szentendrei önkormányzat az idei évben 48 millió forintot szánt a város általános iskoláinak megújítására. Ebből az alapból a nyári
szünetben a Rákóczi, a Templomdombi, a Barcsay és az Izbégi iskola újulhatott meg. A felújítás tanévkezdésre nagyrészt 
befejeződött, csak az apróbb simítások maradtak hátra. 



Iskolai körkép
Bár szeptember elsején még kánikulai
meleg tombolt, sokak számára véget ért a
gondtalan nyár. Szélesre tárultak az isko-
lák kapui, a tantermeket birtokba vették
a diákok, köztük az örök megújulást kép-
viselő első osztályosok. Összeállításunk-
ban a helyi általános iskolák igazgatóit
kérdeztük a tanévkezdés körülményeiről.

Barcsay Jenő Általános Iskola
Bilonka Judit igazgató elmondta, hogy idén
négy első osztály indult a tavalyi hat helyett,
de helyhiány miatt nem tudtak több gyer-
meket felvenni. Az iskolában arányaiban je-
lentősebb számban vannak a sajátos nevelésű
igényű gyerekek, az alapító okirat szerint a be-
széd-, illetve mozgásfogyatékos gyerekeket fo-
gadják, mivel az iskola akadálymentes. A
mindennapos testnevelés bevezetése idén a
4. és 8. évfolyamot is érintette, ami komoly
szervezést igényel, de szerencsére a szabad-
téri sportpályák megkönnyítik a helyzetet. Az
iskola testnevelő tanára, Horváth Győző kép-
viselő és a szülők segítségével új füves focipá-
lyát alakítanak ki. A tantestületben a fluktuáció
kicsi volt, a szakos ellátás megoldott a logopé-
dus kivételével. 
„Idén a komolyabb felújítások, a szokásos kar-
bantartás-festés mellett alapítványi pénzből,
a tantestület önkéntes munkájával teljesen
megújult az iskola aulája: vidámabbá, színe-
sebbé, korszerűbbé varázsoltuk. Folytatjuk a
BIG (Barcsay Iskola Galéria) projektünket is,
idénre is komoly terveink vannak” – tette
hozzá az igazgatónő.

Izbégi Általános Iskola
Stomp Ferencné igazgatónőtől megtudtuk,
hogy idén is három első osztály indult, két osz-
tály – az elmúlt évekhez hasonlóan – az ún.
Kisbán házban lett elszállásolva. Az osztálylét-
számok minden évfolyamon magasak, 28-29
közöttiek, az iskola tehát „telt házzal” műkö-
dik. A tankönyvek már augusztus első hetében
megérkeztek, kiosztásuk zökkenőmentesen
zajlott. Az iskolából öt pedagógus távozott a
tanév végén, helyettük fiatal, képzett tanáro-
kat vettek fel. Szükség lenne még informati-
kusra és napközis tanárra, a fenntartótól már
igényelték ezeket a státuszokat. A szokásos
felújítások-karbantartások is megtörténtek,
köszönhetően az önkormányzat anyagi támo-

gatásának, illetve a szülők segítségének, így
minden osztály frissen kifestve, tisztán várta a
gyerekeket.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium
Reskovits Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy
idén is két első osztály indult, a létszámuk 27-
27 fő. Sok volt a jelentkező, különösen a test-
nevelés tagozatra, illetve a gimnáziumi
képzésre, így ott is mindkét osztályt teljes lét-
számmal, 30 és 31 fővel indították. A tanköny-
vek időben megérkeztek, minimális hiányuk
volt csak. A szakos ellátottság teljes. „A szülők
nagyon sokat segítettek, hogy az iskolakez-
désre minden rendben legyen, különösen az
alsó tagozatban nagyon lelkesek és aktívak.
Van olyan tanterem, amit teljesen ők újítottak
fel, rendeztek be. A két nagy felújításon kívül a
régi épület összes belső ajtajának mázolása
megtörtént, ami nagyon sokat javít az iskola
képén” – tette hozzá az igazgató.

Templomdombi Általános Iskola
„Nagy létszámú első osztállyal kezdtük az évet,
31 kisgyerekkel, de még így is sok jelentkezőt
el kellett utasítanunk” – mondta az intézmény
új mb. igazgatója, Tenkesné Halász Enikő Rita.
A többi osztályt is 28 főre töltötték fel a sok je-
lentkezőnek köszönhetően. Az évkezdés, a
tankönyvek kiosztása zökkenőmentesen lezaj-
lott, a tanári létszám megfelelő, az ellátottság
minden szakon biztosított. Az iskola különle-
gessége, hogy alsó tagozaton három férfi ta-
nító is van. Az igazgatónő hozzátette, hogy
még tart az iskola homlokzatának a javítása,
de ez nem érinti a gyerekek életét. Sajnos még
nem fejeződött be az iskolával szemben lévő
Czóbel Múzeum felújítása, de bíznak benne,
hamarosan az is elkészül.

Szent András Általános Iskola
„Idén három első osztály indult, mint minden
második évben, helyhiány miatt sajnos két-
évente csak két osztály tudunk indítani” –
mondta Bukovszkiné Csoba Zsuzsa igazgató.
Az osztálylétszámok 25-26 fő közöttiek. A tan-
könyvek kiosztásánál akadtak nehézségek,
vannak még hiányzó munkafüzetek. Az óra-
rend elkészült, szülői kérésre idén megválto-
zott a csengetési rend. Megtörtént a szokásos
karbantartás, festés, s mintegy hárommillió Ft
fenntartói támogatásból megújult a tetőtér
hőszigetelése, az új padsorok is hamarosan
megérkeznek. A szülők segítségének köszön-
hetően sikerült felújítani az iskola pincehelyi-
ségét, ahol kerámia szakkör működik. A
novemberben befejeződő Támop 3.1.17. –
egyházi intézmények tartalomfejlesztése – pá-
lyázatnak köszönhetően sok kulturális és kör-
nyezetvédelmi program, zarándoklat, túra
valósult/valósul meg. 

Agy Tanoda
A magyar-angol két tanítású nyelvű, 8 évfo-
lyamos általános iskolában minden évfolya-
mon egy osztály indul. Az osztálylétszám
változó, az alsóban a magasabbak. „Bizonyos
évfolyamon fenntartói engedéllyel ez maga-
sabb, a 3. évfolyamon akár két osztályt is in-

díthattunk volna. Hosszú idő után 100 fölé
emelkedett a tanulói létszám” – mondta Ko-
vácsné Szomolányi Erika igazgató. Az iskola
specialitása, hogy egyes tantárgyakat bizonyos
óraszámban angolul tanulnak, így a diákok a 8.
év végére felnőtt középfokú szinten beszélnek.
A tankönyvek kiosztása a tavalyihoz sokkal ké-
pest sokkal zökkenőmentesebb volt, minimá-
lis volt a visszáruzás. Nyáron az iskola egész
udvara megújult, gumitéglás borítást kapott,
ami több milliós beruházás volt.

Dunakanyar Magániskola (DAM)
A Szentendrén nyolc éve működő intézmény
évfolyamonként egy-egy osztályt indít, kis lét-
számmal. Idén az első osztály 12 fővel indult.
Nagy volt a túljelentkezés, az alsó tagozaton
jelenleg hetven az előjegyzettek száma. Ma-
gániskolaként saját maguk választhatnak tan-
könyvet, idén is a megszokott kiadójuktól
vásároltak, fennakadás nem volt. Az iskolának
két tornaterme van, így a mindennapos test-
nevelést meg tudják oldani. Rab András igaz-
gató szerint a nehézségeik a bizonytalanságból
adódnak, abból, hogy a közoktatási koncepció
kiszámíthatatlanná teszi a tervezést.
„Nyáron két új tanteremmel bővítettük az
épületet, könyvtárat alakítottunk ki, illetve
minden tantermet átfestettünk. Idén sikerült
függetlenednünk az állami normatívától – amit
késve vagy egyáltalán nem kaptunk meg –, ez-
által a működésünk kiszámíthatóbbá vált” –
mondta az igazgató.

N. E.
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Egészségesebb menzák
szeptembertől
Egészségesebb és a korábbinál változato-
sabb reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak a
gyerekek a bölcsődékben, óvodákban, is-
kolai menzákon szeptembertől – közölte a
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
augusztus 31-én tartott budapesti sajtótá-
jékoztatóján.

Novák Katalin arra is felhívta a figyelmet,
hogy ugyancsak keddtől már 320 ezer gye-
rek családjának nem kell fizetnie a közét-
keztetésért.
Tájékoztatása szerint 2010-ben 29, illetve
az idei 58 milliárd forint után jövőre már
több mint 70 milliárd forintot biztosítanak
a költségvetésben a gyermekek díjmentes
étkeztetésére.
Szeptember 1-jétől kötelezően alkalmazni
kell a közétkeztetési rendeletet, amely
részletesen szabályozza a menzákon, vala-
mint a kórházakban adható ételek össze-
tételét és elkészítésének szabályait.
Egy kétgyermekes családnak havonta akár
15-20 ezer forint megtakarítást jelent a
szeptembertől bevezetett ingyenes közét-
keztetés, s egyúttal az új rendelet azt is se-
gítheti, hogy az egészségesebb, korszerűbb
menzakínálattal egészségesebb generáció
nőjön fel.

(forrás: MTI)
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60 éves a Móricz

Vége van a nyárnak, és megkezdődött a térség
valamennyi iskolájában az új tanév. Látványos
és jelentős oktatáspolitikai változásoktól nem
hangos a közélet. Az átalakított köznevelési
rendszer folytatása és tesztelése folyik. A lé-
nyeg azonban, hogy újra együtt vannak az osz-
tályok, indul a tanulás, tervezik az osztály-
kirándulásokat és folytatódik a csoda, amit az
iskolai nevelés jelent: megtanít élni, gondol-
kodni, beszélni és tanulni. 
A Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a tan-
évben ünnepli fennállásának hatvanadik év-
fordulóját. Ennek jegyében szervezték a
jubileumi tanévnyitó ünnepséget, amelyen a
gimnáziumot kezdő kilencedikesek mellett
részt vettek az iskola egykori tanárai és a Mó-
riczos Öregdiákok Egyesületének képviselői is.
Nevükben Helyes Imre beszélt a tanulóifjúság-
hoz, felidézve a diákéveit, kiemelve a tanulás
szerepét az emberi méltóság megőrzésében.
A jeles évfordulót egész éves rendezvénysoro-
zattal ünnepli az iskola, októberben öregdiák-
találkozóval, februárban iskolatörténeti kiállí-
tással és júniusban egy évzáró Móricz Gálával. 
Ez alkalommal a Móricz Zsigmond Gimnázium
rangidős tanárát, Marosvölgyi Lajost és az je-
lenlegi igazgatót, Kerezsi Csabát szólaltattuk
meg egy páros interjúban. 

MARoSvÖlGyI lAJoS 1957-től 1972-ig taní-
tott magyart és történelmet a gimnáziumban,
majd Szentendre tanácselnöke lett a város fej-
lődését meghatározó két évtizedben. 

• Mi jellemezte indulásakor a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumot?
Leginkább az, hogy színvonalas kívánt lenni,
magas követelményeket támasztva a tanulók
és tanárok felé egyaránt. Induló iskolánál ez
szokatlan: ezért vádolták maximalizmussal,
ugyanis a legjobbak közé kívánt feljutni. Ez he-
lyes és előrevivő ambíció akkor is, ha megva-
lósítása az indulás éveiben csak részben le-
hetséges. A vegyes összetételű, idősebbekből-
fiatalabbakból, pályakezdőkből álló, kis lét-
számú tantestület azonosult ezzel, és egymást
segítve dolgozott érte. Az iskolavezetés fon-
tosnak tartotta a kapcsolat kialakítását, együtt-
működést a tanulók családjával. Az osztály-
főnököknek kötelességük volt – már az első 
félévben – meglátogatni a szülőket. Ez nagyon
jól hasznosult a tanulók nevelésében, ugyan-
akkor segítette a gimnázium társadalmi elfo-
gadottságát is.

• Milyen szellemiséget közvetítettek a ta-
nárai?
Mondhatnánk: nyíltságot, puritánságot, de-
mokratizmust és így tovább. De komolyra for-
dítva a szót: a nyíltság azt jelenti, hogy az
iskolavezetés minden problémáról tájékoz-
tatta a tanulókat, akik ezáltal maguknak érez-
ték az iskolát, annak minden gondját. Ezért

vállaltak például munkát az iskola építésében.
A puritanizmus inkább a külsőséget jelenti:
munkaköpeny volt kötelező diáknak, tanárnak
egyaránt (s ez jó volt főleg a szegény diákok
számára). Minden tanár tudta, hogy fő felada-
ta: diákjainak felkészítése a felnőtt életre, és
tudásban, érzelmekben gazdag egyéniségek
kinevelése. A tanórát szuverén módon leve-
zető, osztályozó, dicsérő, elmarasztaló tanár
kicsengetés után egyenrangú tagja lett a diá-
kok, tanárok közösségének. A diákokkal együtt
alakítottak ki korcsolyapályát, röplabdáztak,
kirándultak a Börzsönybe, ahol éjszaka titok-
zatos erők ráborították a sátrat, és jót kuncog-
tak. Egy csodálatos vegyes kórus is működött
az iskolában ezekben az években. És a diákok
festményei, rajzai a kiállításokon jelentek meg,
a tehetséges költők versei a stencilezett diák-
újságban. És minden hétvégén kirándultunk a
Pilisbe, Börzsönybe, hiszen abban az időben
még kevés családnak volt autója. 

• Milyen összetételű volt a tanulóifjúság?
A tanulók természetesen Szentendréről és a
szomszédos településekből jöttek. Többsé-
gükben munkások, földművelők és alkalma-
zotti szülők gyermekei voltak, az értelmiségiek
gyermekei kisebbségben voltak. 

• Így visszatekintve hogyan látja, mi a gim-
náziumi tanulás, tanítás lényege?
A gimnázium olyan ismereteket ad, olyan kész-
ségeket alakít ki, amelyek biztosítják a külön-
böző egyetemre, főiskolára való felvételt. De
ha valaki nem megy, vagy nem jut be az egye-
temre (korábban ez gyakran előfordult),
hanem valamilyen szakmát tanul, sokkal érté-
kesebb munkát is végezhet, mint az, aki szak-
középiskolába járt. (Ezért én kételkedem
abban, hogy növelni kell a szakközépiskolák
számát a gimnáziumok rovására.) A gimnázium
olyan alapismereteket ad, amelyek különböző
irányban variálhatók. Olyan készségeket alakít
ki: összefüggések felismerése, ok és okozat, al-
kalmazási lehetőségek stb., amely ek újszerű
megoldásokat eredményezhetnek. Emellett a
tanulás, az ismeretszerzés módszerét is megis-
merteti. Ez a gimnáziumi tanítás lényege, ez
volt a múltban és ez ma is – szerintem.

• Mitől felejthetetlenek a gimnáziumi ta-
nárként eltöltött évek?
Mindet felsorolni lehetetlen. Pedagógusköl-
csönből házat építhettem (tanítványaim is se-
gítettek ebben: köszönöm nekik!), és ismét

együtt lehetett a családom. Végre azt csinál-
hattam, amit igazán szerettem: taníthattam.
Nagyszerű kollégáim voltak, akiket tiszteltem
és szerettem. Részese lehettem egy nagy jö-
vőjű intézet, gimnázium kialakításának. És a ta-
nítványok...! Remek tanítványaim, remek
osztályaim voltak! És ezt nem udvariasságból
mondom, és nem azért, mert ellágyult öreg
agyamból kihullt minden, ami kellemetlen. Pe-
dagógusként sorozatban éltem át a csodát:
egy kamaszból, egy kislányból hogyan alakul ki
– sallangoktól megszabadulva, új értékeket
magába olvasztva, szenvedve és ujjongva –
egy rokonszenves, értékes egyéniség. És nem
tudom, hogy milyen részem volt ebben. Nem
is ez a fontos! Hanem az, hogy – megkoro-
sodva, nagyanyaként és nagyapaként élnek – s
én barátaimnak tekinthetem őket!

KEREZSI CSABA szintén magyar-történelem
szakos tanárként 2007-től igazgatja a Móricz
Zsigmond Gimnáziumot. Egyike azoknak, akik
a középiskolás évek után tanárként is vissza-
tértek. (Jelenleg a tantestület egyharmada régi
móriczos!)

• Mi jellemzi ma a gimnáziumot?
A Móricz Gimnázium az elmúlt 60 évben a
szentendrei térség legnagyobb négy- és ötév-
folyamos gimnáziumává vált, mely az átlagnál
messze szélesebb tagozat- és tantárgyi kíná-
lattal várja a diákokat. A sok diák egyik oka az
is, hogy állami gimnáziumból nagyon kevés
van térségünkben. Az iskola iránti érdeklődést
azonban eredményeink is bőven megalapoz-
zák: kimagasló eredményűek a kompetencia-
méréseink, a tanulóink döntő többsége
megtalálja helyét a felsőoktatásban, az iskolá-
ban folyamatosan javuló színvonalú pedagó-
giai munka folyik. Sok dologban vagyunk
egyediek (pl. kiváló érettségi vizsgaközpont va-
gyunk, a térség legmodernebb természettu-
dományos laboratóriumában tanulhatnak
saját és más iskolák diákjai, sportcsarnokunk
lehetőségei kimagaslóak stb.), de nem felejt-
jük, hogy mindig van mit javítani. A kiváló 
infrastruktúra az elkötelezett, mindig jobbat
kereső pedagógusok nélkül nem sokat ér.

• Kik járnak ma a Móriczba?
A térségi igények olyan sokfélék, hogy szűk cél-
csoport nincsen. Egy dologban nem szeret-
nénk kompromisszumot tenni: aki a tanulónk
lesz, humánus alapértékeinket nem vonhatja
kétségbe, ezt azonban egyéniségének kibon-

A jubileumi év logója 
– Bereznai Tamás iparművész,
volt Móriczos diák grafikája

Évnyitó a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
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Ismét Miglianico...
Július 6-15. között immár hetedik alkalommal
vettek részt zeneiskolánk növendékei olasz
testvér intézményünk, az Accademia Musicale
Tollese di Miglianico által szervezett Nemzet-
közi Ifjúsági Szimfonikus Zenekari kurzuson.
A hat éve kiválóan működő kurzus folytatása
ebben az évben elsősorban az olasz iskola által
menedzselt Kreatív Európa pályázat sikerétől
függött. Eredményes pályázat esetén még szo-
rosabbra fűzhettük volna kapcsolatunkat az
olasz és a lengyel zeneiskolával. A sikertelen
pályázat azonban nem törte le a vállalkozó
szellemű, és a kurzus iránt mélyen elkötelezett
olasz házigazdáinkat: ezen a nyáron más for-
mában, a Mellianum Európai Nyári Utcafeszti-
vál keretében, egy ahhoz szervesen kapcso-
lódó kurzusként szervezték meg. A Mellianum
Fesztivál létrejötte a környékbeli cégek példás
összefogásán alapult. Köszönet ezért Miglia-
nico volt polgármesterének, Dottore Dino de
Marconak!
Az utcafesztivál négy napja alatt (július 8-11.)
minden este színvonalas előadásokat láthat-
tak, hallhattak a város lakói, és az idelátogató
nagyszámú közönség. Fellépett többek között
a Miglianico Marching Band, a Skylines Brass
Ensemble, a miglianicoi Majorettes, a Balkan
Bistro Street Band, történelmi előadás kereté-
ben, korhű ruhákban, helyi színészek elját-
szották a törökök és a keresztények csatáját
(1566) és a törökök sikeres kiűzését. Fellépett
még a Filharmonica Vejanese, a Musici e Sban-
dieratori Citta’ di Bucchianico, a Takabum
Street Band. A fesztivál zárókoncertjét a Nem-
zetközi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar adta And-
rea di Méle vezényletével.
Igen későn, május elején jelezte Diego Tiberio,
hogy a sikertelen pályázat és a gazdasági ne-
hézségek ellenére mégis várják Miglianico-ba a
fiatal magyar muzsikusokat és tanáraikat.
Utolsó pillanatban sikerült növendékeinket ér-
tesíteni a kurzusról, megszervezni az utazást

és az itthoni próbákat. Sajnos mind a növen-
dékeknek, mind a felkészítő tanároknak már
korábban lefoglalt nyári programjai voltak, így
komoly szervezőmunkát igényelt az év végi
hajrában a repülőjegyek lefoglalása és a közös
próbák megszervezése. Diego sem sokat segí-
tett, mert a kották egy részét indulásig sem si-
került átküldenie, így egy kissé felkészü-
letlenül, de nagy lelkesedéssel indult útnak a
kis magyar csapat Siposné Varga Edit vezeté-
sével. A magyar csapat tagjai voltak: Király Te-
odóra, Hartai Kornélia, Reményi Magdaléna,
Schrett Laura (hegedű), Déri Klára, Megyeri
Petra, Kurucz Gyöngyvér, Farkas Boglárka
(cselló) és Bagi Boróka (fagott). Nagyon büszke
vagyok minden növendékünkre, de a csellistá-
kat külön kiemelném, mert idén én sem tud-
tam velük tartani. A kevés itthoni szólampróba
során a hangokon kívül próbáltam felkészíteni
őket a kinti, saját maguk által megtartott szó-
lampróbákra. Hogyan hangoljanak, pontos rit-
musok játszása, ujjrendek írása, zenekari
játékmód, gyakorlási módok, hogyan tudnak

egymásnak segíteni… Ez példásan sikerült, és
igazi csellószólammá alakult a négy csellista,
hiszen a zenei, technikai nehézségek leküz-
dése összekovácsolta őket. Mindenki egyért,
egy mindenkiért!
A kurzuson idén az olasz, magyar, lengyel és
cseh fiatalok mellett albán muzsikusokkal is
bővült a nemzetközi szimfonikus zenekar. A
kurzus műsorán a korábbi évek sikerdarabjai
mellett népszerű és gyönyörű, ám annál ne-
hezebb operaáriák szólaltak meg, a kiváló
olasz operakarmester, Andrea di Méle betaní-
tásával, vezényletével, és énekes barátai elő-
adásában.
Így a kurzus végén, három koncerten a zene-
kar előadásában felcsendült Bizet: Carmen
szvit több tétele, Brahms: I. és V. Magyar tánc,
Sosztakovics: Valzer no.2, és áriák Puccini: Tu-
randot és Tosca című operájából és Rossini:
Sevillai borbély című operájából. Természete-
sen a közönségsiker ráadások sem maradhat-
tak el, a Moment for Morricone és a Canta
napoli. Most is teltház és hatalmas siker volt
minden koncert!
A résztvevők elmondása alapján nagyon jól si-
került az idei kurzus, mindenki jól érezte
magát, és szakmailag is nagyon sokat fejlődtek
diákjaink. A napi hat-hét órás intenzív próbák
mellett idén is maradt idő a tengerparti pihe-
nésre, napozásra, fürdésre. 
Hálásan köszönjük Kurucz Gyöngyvér szüleinek
a hangszerszállítást, hiszen nélkülük nem tud-
tunk volna részt venni a nemzetközi kurzuson.
Köszönet Siposné Varga Edit tanárnőnek, aki
vezette és összetartotta a magyar csapatot, és
aktívan részt vett a szimfonikus zenekar mun-
kájában, nélkülözhetetlen volt! Köszönet az
olasz családoknak, akik ismét nagy szeretettel
várták a fiatalokat! Köszönet Diego Tiberionak,
aki lehetetlent nem ismerve, tűzön-vízen át
küzd évről évre a kurzus létéért!
Remélem jövőre nagyobb létszámban, nyu-
godt felkészüléssel, kiapadhatatlan lelkese-
déssel leszünk ott Miglianicoban!

Négyessy Kata

takoztatásával gazdagíthatja. Ha a kérdés a
hozzánk járók szociokulturális hátterére vo-
natkozik, a válasz egyszerre jó és egyszerre el-
gondolkodtató. A tanulók többségének jó a
szociokulturális háttere. Halmozottan hátrá-
nyos tanulónk nincs, alig-alig küszködik tanu-

lónk sajátos nevelési igénnyel, tanulási zavar-
ral. Nekünk nyilván könnyebb a középosztály
gyermekeit hozzásegíteni a sikerhez, de el-
gondolkodtató, hogy miért nem jutnak el
sokak a társadalmi érvényesülés egyik útját je-
lentő gimnáziumi képzésbe.

• Mit jelent ma az iskola igazgatójának
lenni?
Változatos. Nyolc év igazgatóságom alatt négy
fenntartó váltotta egymást, három igazgatói
pályázatot adtam be. Ez is jelképezi azt, hogy
hiányzik az oktatásból az állandóság, amelynek
a szükséges reformok mellett is meg kellene
lennie. Nem tagadom, hogy munkám egy
része olyan adminisztratív feladat, mely nem
sok örömöt okoz. Addig csinálom, amíg úgy
érzem, tudok annyit változtatni pozitív irány-
ban az iskolán, mely ellensúlyozza ezt. Eddig
még több az öröm! Természetesen nem egye-
düli az érdem, hiszen kiváló munkatársak tá-
mogatnak ebben. Napról napra szebbé tudjuk
tenni a gimnáziumot, olyan pedagógiai inno-
vációkat valósítunk meg, melyre büszkék le-
hetünk. Ha nagyon elfáradtam, nem csak
otthon van két gyermekem, akik segítenek fel-
töltődni, hanem a Móriczban is van történe-
lemtanárként egy osztályom, és még vagy
ötszáz tanulónk, akik feledtetik a napi problé-
mákat.

ŐZI
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Szeniorképzés Szentendrén
Szentendre Város Önkormányzata és a Zsig-
mond Király Főiskola közös vállalása, a szent-
endrei szeniorképzés hat sikeres félév után, az
eddigieknél sokkal szélesebb körű programmal
folytatódik ősszel is.
A korábban is nagyon népszerű, illetve az új té-
mákat bemutató tanfolyamok is az október 5-
ei héten kezdődnek (az Időstorna kivételével,
ami egy héttel előbb indul), s általában a tan-
folyamok továbbra is 7 alkalomból (alkalman-
ként 3 tanórából) állnak.
A tanfolyamok tandíja egységesen 10.000 fo-
rint/fő. A képzésekre a jelentkezések már el-
indultak, s továbbra is minden hétfőn-
szerdán-pénteken, 15 és 17 óra között lehet
befizetni a tandíjat az Aranykor Központ iro-
dájában (Dunakorzó 18.). A tandíj mellett sem-
milyen plusz költség nem merül fel, s az összeg
az ÁFÁ-t is tartalmazza.
A képzésekre jelentkezhet minden Szentend-
rén és környékén élő, itteni állandó lakcímmel
rendelkező, 50 év feletti ember, korra, vég-
zettségre vagy nemre való tekintet nélkül.
Az őszi félévre a következő kurzusokat hirdetik
(a lista folyamatosan bővül):
- Angol nyelvi kurzusok 6 képzési szinten, a kez-
dőtől a nyelvvizsga szintig
- Geopolitika-Geofilozófia (Dr. Jászberényi József)
- Szépségápolási-stílustanfolyamok (Dr. Kovácsné

Magyari Hajnalka)
- Asztrológia (Máté Erika)
- Számítástechnika-internet, két szinten (Lévai Ist-
ván)

- Időstorna (Kardon Edit)
- Időstorna fiatalosan (Fodor Éva)
- Jóga (Máté Erika)
- Coaching (Erdélyi Zsuzsanna)
- Jogi alapismeretek (Dr. Farkas Zsuzsanna)
- Egészséges életmód (Dr. Szabó Endre)
- Gyógy-szerek a mindennapokban (Dr. Szabóné

Deák Ildikó)
- Kerttörténeti barangolások (Szikra Renáta)
- Feng shui (Pető Katalin)
Az Aranykor Központ címe: Szentendre,
Dunakorzó 18., Telefon: 06 30 692 4746
E-mail cím: korkozpont@gmail.com,
Honlap (bővebb információ): 
http://korkozpont.szentendre.hu
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy
szeptemberben elindul a Szeniorok Szentend-
rei Akadémiájának őszi, ingyenes előadásso-
rozata is. Az első előadásra a Városháza
Dísztermében szeptember 16-án, szerdán, 15
órától kerül sor, az előadó a Pető András Inté-
zet egyik intézetvezetője: Dr. Molnár Krisztina,
akinek kultúrtörténetből és pedagógiából is
van egy-egy doktori címe. A téma ezúttal
mindkettőt és a pszichológiát is érinti: Mi a
boldogság? Hogyan legyünk boldogok? Min-
denkit várnak szeretettel az Aranykorközpont
munkatársai! 

olvasóink írták...

Isten éltesse dr. Nagy Istvánt!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
dr. Nagy Istvánt, Szentendre sebész főor-
vosát 70. születésnapján!
Ő az az orvos, aki Szentendrén és vonzás-
körzetében közvetlen munkatársaival
együtt már hosszú évtizedek óta változat-
lanul a legnagyobb készséggel, tudással és
szeretettel áll a betegek szolgálatában. 
Ő az az orvos, aki közmegelégedésre a se-
bészeten nap mint nap a legtöbb beteget
fogadott és kivételesen legjobb ellátást biz-
tosított.
Tevékenysége példaértékű lehet az egész-
ségügyben régóta dolgozóknak és a pálya-
kezdőknek egyaránt.
Ezúton is megköszönjük évtizedek óta vég-
zett kiemelkedő munkáját és szerető gon-
doskodását.
Reméljük, hogy számíthatunk munkájára
továbbra is, és még sok beteg gyógyulhat
keze alatt. 
Nagy tisztelettel és szeretettel:   

Betegei

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei-
ben az idei évben komoly informatikai bőví-
tésre került sor. Ennek első lépéseként
áprilisban lecseréltük betegadminisztrációs
rendszerünket. Az új rendszer moduláris fel-
építésű, ennek köszönhetően folyamatosan új
szolgáltatások bevezetésére nyílik lehetősé-
günk. Nyár elejétől nyílt lehetőség az online
előjegyzésre, valamint ekkortól tekinthetik
meg a házi- és gyermekorvosok a praxisukba
tartozó páciensek leleteit. 
Nagy örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a háziorvosoknál már megismert szolgál-
tatást immár a rendelőben megjelenő pácien-
seinknek is biztosítani tudjuk. A regisztrált
páciensek elektronikusan is lekérhetik elké-
szült leleteiket. Az elkészült laborleletek is
azonnal lekérhetők elektronikus úton. Így nem
szükséges a rendelőt személyesen felkeresni,
hogy a beteg hozzájusson a laborleleteihez, ez-
által csökkenhet a felesleges utazások száma.
Az elkészült dokumentumokat otthon, kényel-
mes körülmények között lehet áttekinteni, le-
tölteni, tárolni, és ha szükséges, kinyomtatni.
Mit kell ehhez tenni?
Az intézmény honlapján – http://szei.szent-
endre.hu – található „online leletlekérdezés”
linkre kell kattintani, hogy eljussunk a szolgál-
tatás használatához szükséges belépő oldalra.
Ha még nincs bejelentkező nevünk, akkor a
„Regisztráció” funkciót kiválasztva hozzákezd-
hetünk az adatok megadásához. A regisztráció
során választani kell egy felhasználói nevet, be
kell írni a személyes adatainkat, és meg kell
adni az elérhetőségeinket: mobil telefonszá-
mot és e-mail címet. Az adatok rögzítése után
SMS-ben és e-mail-en érkezik egy-egy regiszt-
rációs kód, amit a következő oldalon be kell

írni. A sikeres regisztrációról egy elektronikus
levél érkezik. Ekkor azonban még csak a rend-
szer előjegyzési szolgáltatása működik. 
Ahhoz, hogy a leleteink is lekérdezhetőek le-
gyenek – az adatvédelmi előírásoknak megfe-
lelően, valamint az egészségügyi információk
biztonsága érdekében – személyes megjelenés
szükséges. Intézményünk recepcióján, a re-
gisztráció során megadott adatokat munka-
társaink összehasonlítják a bemutatott
hivatalos iratokkal. Az adatok ellenőrzése után
lesz alkalmas a rendszer a leletek lekérdezé-
sére. Célszerű ezt az egyeztetést akkorra idő-
zíteni, amikor egyébként is felkeresik a
rendelőt. 
A regisztráció és a személyes egyeztetés után
már a nap bármely pillanatában bejelentkez-
het, és lekérheti saját betegdokumentációját.
A szolgáltatás használata ingyenes! 
Figyelem! Ezek a leletek tájékoztatási célra
szolgálnak. Hivatalos ügyintézésre ugyaneze-
ket az adatokat tartalmazó, intézményi pe-
cséttel ellátott leletek kiadása továbbra is
személyesen történik. Kérjük, hogy a mért
vizsgálati eredményeket háziorvosukkal, keze-
lőorvosukkal beszéljék át!
Ha a szolgáltatással kapcsolatban további kér-
désük lenne, akkor azt intézményünk telefon-
számán (06-26 501-444), vagy elektronikus
levélben várjuk (szei@szeirendelo.hu ).
Reméljük, hogy a Szentendre Város Egészség-
ügyi Intézményeiben bevezetett új szolgálta-
tás elnyeri városunk és a környező települések
lakosságának tetszését, melyet Intézményünk
elsőként vezetett be.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Elektronikus leletlekérdező rendszer a SZEI-ben

Szentendre város 
Egészségügyi Intézményei 

pályázatot hirdet 

műtőssegéd munkakör 
betöltésére, teljes munkaidőben

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Intézményünk egynapos sebészeti ellátás 

és műtő tevékenységeiben 
való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
önéletrajz, iskolai végzettséget 

igazoló dokumentumok másolata, 
MESZK tagság igazolása.

A pályázatokat postai úton a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei címére

lehet elküldeni (2000 Szentendre, Kanonok
utca 1.), elektronikus úton 

dr. Pázmány Annamária Intézményvezető 
részére a szei@szeirendelo.hu email címre. 

További információ: dr. Pázmány Annamária
intézményvezető, (26) 501-440

ÁLLÁS
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liliput Családi Nap
Szeptember 20. vasárnap 9.00–15.00

Társaságunk, a Liliput Kft. 12 éve van jelen a hazai játék-kiskereske-
delemben, négy üzletet és webáruházat üzemeltetünk az ország
több pontján. Mint kétgyermekes szülőktől, rengetegen kérdezték
tőlünk, hogy miért nem nyitunk városunkban is egy üzletet. Idén
nyáron ez meg is valósult, s reméljük, a szentendrei családok és a
gyerekek nagy örömére szolgál a Liliput Játékország játékbolt, ahol
több ezer termék közül válogathatnak az érdeklődők. 

Szeptember 20-án, vasárnap 9-15 óra között Liliput Családi Napot
szervezünk a Kőzúzó u. 24. szám alatt – terveink szerint hagyo-
mányteremtő szándékkal. Tudjuk, hogy városunkban sok a gyer-
mekes család, akik talán örülnek, ha a nagy megpróbáltatással járó
szeptembert megkönnyíthetik egy jó kis családi programmal, ahol
rengeteg élmény, program várja a gyermekeket. A rendezvényre ér-
kezők rövid regisztráció után palacsintakupont, 500 Ft-os ajándé-
kutalványt és egy tombolaszelvényt kapnak, mellyel értékes
ajándékokat nyerhetnek.
A rendezvényt szentendrei közreműködőkkel, a szentendrei csalá-
dok örömére valósítjuk meg. A programokon való részvétel ingye-
nes. Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket 20-án, vasárnap a
Kőzúzó utcában!

olvasóink kérdezték…
…hogy a nyár végével feloldották-e az égetési tilalmat, és sza-
bad-e már újból égetni pénteki napokon.

Kudett Krisztina zöldreferens lapunknak elmondta, hogy az égetésre
vonatkozó szabály szerint közterületen égetni kizárólag engedéllyel
szabad. Saját ingatlanon belül október 31-ig tilos az égetés. Égetni
november 1-jétől május 31-ig lehet, pénteki napokon 9-19 óra kö-
zött, kisebb mennyiségű, komposztálással nem hasznosítható kerti
hulladékot szélmentes időben. Égetni a szomszédos telken lévő épü-
letektől 6 méteren belül tilos. A füstképződés csökkentése érdeké-
ben az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 

Sikerek és pofonok
Nem hisz a reménytelen esetekben, mindig van kiút – vallja 
Dr. Csernus Imre. A népszerű pszichiáter szeptember 8-án, kedd
este 19.00 órától tart előadást Szentendrén, a Pest Megyei
Könyvtárban. 
A doki nem hord fehér köpenyt. Utálja a hazugságot, de már nem ordít,
ha átvágják vagy becsapják. Úgy véli, aki hazudik, elsősorban önmagát
csapja be. A múlt arra való, hogy tanuljunk belőle, csakúgy, mint a saját
hibáink – vallja a doki. Előadásain szívesen szólítja meg a hallgatósá-
got, örömmel veszi, ha a közönség tagjai is elmondják saját nézőpont-
jukat. Csernus valójában asszisztál a különböző szempontok meglátását
illetően. Dinamikus, interaktív előadásai éppen ezért népszerűek;
egyedi stílusa, szókimondása mindenkit gondolkodásra késztet.  
A szeptember 8-ai, szentendrei Csernus előadásra (kezdés: 19:00) be-
lépőjegyek a Tourinform Irodában (Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.)
valamint a TEX partnerirodáiban (www.tex.hu) kaphatók.
További információk: http://facebook.com/csernusdoki
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Az utóbbi időben több írás is megjelent 
lapunkban Zilah testvérvárosunkról, ezért
megkértük a városunkban élő dr. Sipos 
Józsefet, aki orvosi pályafutásának első
húsz évét Zilahon és környékén kezdte,
hogy mesélje el, miként látta ő akkoriban,
40-50 évvel ezelőtt a várost.

A kezdetek
Az orvosi egyetem elvégzése után, 1960 őszén
kerültem mint falusi körzeti orvos a Zilahtól 35
km-re fekvő, többségében románok lakta szi-
lágysági községbe, Somlyó Újlakra. Ekkor még
meglehetősen áldatlan viszonyok uralkodtak
ezen a vidéken: alig járható utak, villanyveze-
ték csak itt-ott, vízvezeték sehol. Az egész Szi-
lágysomlyói Járásban egyetlen mentőkocsi
volt, az is rendszerint hibás. A mezőgazdaság-
gal foglalkozó lakosság végtelenül szegény
volt. Ráadásul ekkoriban zajlott az erőszakos
téeszesítés, ami gyakran fizikai erőszakba tor-
kolt. A községek vezetői a félanalfabéta párt-
titkárok és néptanács elnökök voltak. A
lakosság egészségügyi ellátása elképesztően
alacsony volt. A körzetem rendelőintézetének
személyzete hiányos, alulképzett volt. Az asz-
szonyok nagy része otthon szült tanulatlan
empirikus bábák, vagy egyszerűen egy idősebb
szomszédasszony segédletével. Az újszülött-
kori tetanusz nem volt ritka. Sok volt a tetves

család. A körzet egyik alkalmazottja a dezin-
fektorral (tetvetlenítő) járta a falvakat, és egy
porlasztóval fújta a DDT-port a lakásokban, az
emberek ruhájára, sőt a ruha alá is.
A körzetemhez öt falu tartozott, közlekedési
eszközként egy ló állt rendelkezésemre, nye-
reg és kordély nélkül. A falvakba történő ki-
szállások alkalmával a védőnő mögöttem ült a
ló farán, ölében a mérleg, amellyel a csecse-
mők súlyát kellett hetente mérni. Az egyik
szomszédos hegyvidéki körzetben a bába
rendszeresen a bivaly hátán közlekedett, ami-
kor szüléshez hívták.
Az orvosi rendelő a lágerből vissza nem tért
zsidó szatócs család egykori házában műkö-
dött. Itt volt az orvosi lakás is, egy alig 20 négy-
zetméteres sötét lyuk mellékhelyiség nélkül,
az árnyékszék a kert végében. Elől, a bolt he-
lyén működött a milícia, és itt lakott a rend-
őrőrmester is családostól. A községben
egyetlen ember volt, akivel értelmes szót le-
hetett váltani, a református tiszteletes, de
nem sokáig, mert hamarosan eltávozott más
megyébe, mivel állandóan zaklatták, be akar-
ták szervezni besúgónak.

Így festett a falusi élet a 1960-as évek elején. A
helyzet aztán évről évre valamennyit javult.
Hat év elteltével, amikor elhagytam a körze-
tet, volt már nyereg és kordély, és működött a
szülőotthon, igaz, még folyó víz nélkül.
1968-ban kerültem Zilahra mint orr-fül-gégész,
ekkor lett a város újra megyeközpont. A kb. 20
ezer lélekszámú lakosságnak  közel a fele még
magyar volt, de az erőltetett iparosítás folytán
a környékről és Románia távolabbi vidékeiről
betelepített románság hamarosan túlsúlyba
került.

Történelmi kitekintő
Zilah nagyon gazdag, eseménydús történelmi
múltra tekint vissza. Először Zyloh néven 1150-
ben említik, ami valószínűleg a szláv Zela szó-
ból ered. Anonymus leírásából tudjuk, hogy a
Tuhutum és fia, Horka által vezetett honfog-
laló sereg a Meszesi Kapun vonult be, és szállta
meg a környéket 906-ban. 200 év sem telt el,
és itt hadakozik a kunok ellen Salamon király
és I. Béla két fia, Géza és László (a későbbi
Szent László), akik a Meszesi-szorosnál verik ki
az ellenséget. 1241-ben a tatárok egy cso-
portja itt tör be, elpusztítva Zilahot, majd a
már virágzó püspöki székhely Várad felé vonul.
Az elkövetkező évszázadokban is a Meszesi
Kapu volt a hadak útja, hol a török és tatár hor-
dák, hol az osztrák generálisok zsoldosai pusz-
títják a várost.
A rombolás mellett a felvirágzást is jelentette
a városnak a szoros. Itt húzódott a nagy só-út,
ahol a kora középkortól kezdve évszázadokon
át szállították az Erdélyben kitermelt só nagy
részét Szolnok, Debrecen, Margitta irányába.
Zilah ekkoriban fontos szerepet játszott a Ma-
gyarország felé irányuló sószállításban mint
sólerakó, elosztó és vámszedő hely. A város la-
kosságának egy része ekkoriban sószállítással
foglalkozott (cellerek). Innen ered a város régi
német neve: Zillenmarkt.
Mivel ez volt a kereskedők útvonala is, a me-
szesi átjárónál kialakult egy kereskedelmi cso-
mópont, ahol megálltak áruikkal mind a
keletről, mind a nyugatról jövő kereskedők.
Dokumentumok bizonyítják a felvidéki keres-
kedők jelenlétét a zilahi vásárokon. Mátyás ki-
rály idején már négy országos vásár tartását
engedélyezték a városnak. Levéltári adatok

szerint a 18. század folyamán a kolozsvári 
kereskedők áruikat a meszesi kapun át szállí-
tották Budára, Bécsbe, Krakkóba, mivel a ki-
rályhágón át vezető út ekkor még nem
létezett.
A virágzó kereskedelmet igazolják az utóbbi
évtizedekben felszínre került régészeti leletek,
amelynek során Zilahon és környékén sok
ezer, a korábbi századokból származó ezüst-
érem került a felszínre. Ezek több mint 10 
ország pénzverdéjéből származnak, és első-
sorban lengyel, morva, sziléziai, osztrák, mol-
dovai kereskedelmi kapcsolatokra utalnak.
A külföldi kereskedők mellett a lakosság min-
dennapi szükségleteit elsősorban a céhek lát-
ták el, amelyek már korán létrejöttek. A 18.
századra már kialakult a szervezeti életük. A
fennmaradt adatok tükrében érdekes felso-
rolni fontossági sorrendben a céhtagok szá-
mát: csizmadia 256, gubás 122, tímár 114,
fazekas 47, mészáros 41, szűcs 40, szabó 35,
szíjgyártó 13, lakatos-asztalos-bádogos12, ko-
vács-kerékgyártó 9.
Külön kell szólnunk a zilahi fazekas céhről,
amely díszes kerámiájával rangot, hírnevet
szerzett a városnak. Az évszázadokon át mű-
ködő céh fénykorában, a 18-19. században 40-
50 tagot számlált, akik zömében a mai Fazekas
utcában laktak. Az általuk készített díszes edé-
nyek az erdélyi kerámiaművészet élvonalát je-
lentették. A céh dokumentumaiból tudjuk,
hogy a zilahi fazekasok készítményeikkel kon-
kurenciaversenyt folytattak a kolozsvári és tor-
dai fazekascéhekkel a hunyadi és a kolozsvári
piacon. A 150-200 éve készített zilahi díszke-
rámia fennmaradt példányai a mai ember szá-
mára is esztétikai élményt nyújtanak.
Az itt készült edények hirdetik az egykori kis
város fazekasainak és fazekas asszonyainak jó
ízlését, művészi tehetségét és szakmai felké-
szültségét. Ma már ezen dicső múltat felidéző
zilahi kerámiák múzeumok és magángyűjte-
mények becses kincsei, az összmagyar nép-
művészet nagyra értékelt alkotásai.

Az írás következő részét – a Wesselényi-szobor,
Ady Endre Zilahon alcímekkel – a következő,
szeptember 21-én megjelenő számunkban 
közöljük. Az írás teljes terjedelmében honla-
punkon – www.szevi.hu – olvasható.

Zilah és a Szilágyság, ahogy én láttam I.

Zilah 1940-ben
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Térhajlatok és áthatások

A konzekvensen épülő, közel hat évtizedet átívelő élet-
művet összefoglaló kiállításnak mi más is adhatna mél-
tóbb otthont, mint az a MűvészetMalom, amelynek
életre hívásáért az 1990-es években más szentendrei
művészek mellett Farkas Ádám maga is sokat tett.
Nagyobb szabású egyéni tárlatára bő két évtizeddel
ezelőtt, 1993-ban az Olof Palme Házban került sor, és
időközben az alkotómunka mellett az oktatói tevé-
kenység is egyre jelentősebbé vált számára. Ezért is
érthető, hogy az 1990 óta a Képzőművészeti Főiskolán
tanító és három évig a rektori teendőket is ellátó szob-
rászművész mostani, régóta várt életmű-kiállításával
párhuzamosan egy másik megrendezését kezdemé-
nyezte. Meghívta a mára már jegyzett művészekként
számon tartott egykori tanítványait, akik diploma-
munkájuk és legfontosabbnak ítélt alkotásaik egyidejű
bemutatásával mesterük és a maguk művészete kö-
zötti esetleges kölcsönhatásokat is érzékeltetik. 
Farkas Ádám életmű-kiállítása kivételes alkalom arra,
hogy áttekinthessük az 1960-as évektől induló gazdag
alkotói pályát az izgalmas, kísérletező, formakapcso-
latokat kutató plasztikáktól kezdve a legújabb és a
most legelőször látható művekig. Egyedi és sokszoro-
sított grafikai lapjai szervesen hozzátartoznak élet-
művéhez, amelynek jelentős részét képezik köztéri
alkotásai is, többek között a szentendrei Köszöntő-
szobor, a villányi Kőesés, a recski, illetve a pécsi 1956-
os emlékmű.
Farkas Ádám rendszeres résztvevője a hazai csopor-
tos, valamint a külföldön rendezett, nemzetközi szob-
rászati és a magyar képzőművészetet reprezentáló
kiállításoknak. Munkássága Magyarország mellett
Franciaországhoz, illetve Japánhoz kötődik. Számos
szakmai díj és elismerés mellett szűkebb hazája,
Szentendre és a franciaországi Vanves városa is dísz-
polgári címet adott neki, valamint jelentős állami ki-
tüntetések – Munkácsy-díj (1983), érdemes művész
(1989) – odaítélése után 2003-ban a Magyar Művé-
szeti Akadémia és ugyanebben az évben első magyar
művészként a Royal British Society of Sculptors is tag-
jai közé választotta. 

FARKAS ÁDÁM ÉlETMű-KIÁllÍTÁSA 
ÉS A FARKAS ÁDÁM-oSZTÁly (1990–2015)

MűvészetMalom, Bogdányi út 32.

A Ferenczy Múzeum tisztelettel meghívja Önt és
partnerét a kiállítás  szeptember 18-án, pénteken

17 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitójára a Mű-
vészetMalomba (Szentendre, Bogdányi út 32.). 

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor, 
a Ferenczy Múzeum igazgatója 

Köszöntőt mond: Verseghi-Nagy Miklós, 
Szentendre polgármestere 

A kiállítást megnyitja:
Kodolányi Gyula író, a Magyar Szemle 
és a Hungarian Review főszerkesztője

Kurátorok: Bodonyi Emőke és Istvánkó Bea 
A kiállítás 2015. november 22-ig tekinthető meg,

keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Fesztiválhétvége 
Szentendrén

Paraszkay György Teátrum 2015 fotókiállításának megnyitója a P'Art Moziban. Megnyi-
totta: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. A tárlat megtekinthető: október 14-ig.

A X. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, a III. Művészet és Mámor Bor-
fesztivál, az v. Regionális Katonazenekari Fesztivál és a Dumtsa Korzó prog-
ramsorozata nagy sikerrel zajlott augusztus utolsó, forró nyári hétvégéjén.
A remek programok hajnalig a belvárosban tartották a szentendreieket és
az idelátogatókat.

A nagyszínpadon: Varga Viktor A nagyszínpadon: Dér Heni

Bihon Győző festőművész utcatárlata Képzőművészeti staféta a Képtárban



KULTÚRA2015. szeptember 7. 11

FO
TÓ

K:
 D

EI
M

 B
AL

ÁZ
S

Katonazenekari fesztivál a Fő térenKőfestés Kyrúval a KacsakőnélKacsaúsztatás a Rotary Szentendrével

Fényfőtér és Balkán Fanatik koncert zárta vasárnap a programokat

Elevenkert

Dumtsa Korzó

Pincetúra a Szeresd Szentendrét EgyesülettelBorkorzó

Sajnosbatár koncert az ElvenkertbenSzerb táncház a Fő téren
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Szentendrei Teátrum és Nyár 2015

Azt meséld el, Pista!
Örkény István az életéről beszél – ígéri az egyszemélyes előadás al-
címe.  Helyette azonban Mácsai Pál színművész ül a színpad egyet-
len kellékébe, egy kényelmes karosszékbe, s meséli el az író szavaival
annak sok nehézséggel és kanyarral átszőtt,  színes életét – a szüle-
tésétől kezdve, családjáról, névválasztásukról, édesapjáról, a bohém
patikusról, iskolákról, pályaválasztásról, az írói indulásról, József Atti-
lával való kapcsolatáról, párizsi hónapjairól, háborús élményeiről –
a Don-kanyarról, a munkaszolgálatról, a lágervilágról –, az 1946-os
hazatérésről, íróvá válásáról, sikerekről és betiltásról, szerelmekről,
házasságról, nászútról és válásról, majd Radnóti Zsuzsáról, fiatal har-
madik feleségéről. S legvégül a közelgő halállal való megbékélésről.
Teszi mindezt a jellegzetes örkényi groteszk módon, paradox hely-
zetek leírásával, amelyben minden megkérdőjeleződik. Önirónia, a
senkihez sem hasonlítható fanyar humor hatja át minden egyes
mondatát. Örkény optimista, humanista életfelfogása a legtragiku-
sabb helyzeteket is megszelídíti. Az írónak a groteszkhez, a gyakran
abszurd humorhoz való vonzódása a magyar irodalomban talán csak
Karinthy Frigyessel rokonítható.
Mácsai Pál, az Örkény Színház alapítója, névadója és igazgatója Be-
reményi Gézával állította össze az író önéletrajzi írásaiból az Azt me-
séld el, Pista! című  előadást. A 2001-ben bemutatott mű azóta is
hatalmas népszerűségnek örvend, az utóbbi évek egyik legsikere-
sebb egyszemélyes előadásává vált. Bár közel másfél évtizede játs-
sza, s több száz előadáson van túl, Mácsai most is olyan, mintha
nekünk mesélné el először a történéseket. Eszköztelenül, termé-
szetesen, kevés gesztussal, a rá jellemző intellektuális humorral. Má-
csai és Örkény szellemi rokonsága nyilvánvaló – nem véletlenül
nevezte el egykor a színész-igazgató alakuló színházát az íróról, s
tűzi rendszeresen repertoárjára írásait. Mácsai színészi eszköztára
kimeríthetetlen. Fiatal férfiként, lendületesen, csillogó tekintettel
kezdi a sajátos hangvételű élettörténetek mesélését, s a darab vé-
gére szinte együtt fárad, öregszik az íróval. 
A páratlan élményt adó előadás végén a sokáig zúgó vastaps mind-
kettőjüknek szólt.

A csemegepultos naplója
A Szentendrei Teátrum és Nyár másik egyszemélyes produkciója
más élményt kínált. Egy rendkívül szórakoztató, poénokkal zsúfolt,
fiatalos nyelvezetű, nagyon mai előadásét.
A fiatal pesti író, alkotói és magánéleti válságba kerülve, elhatá-
rozza, hogy változtat az életén. Kapcsolata nemrég ért véget, s most
úgy dönt, szingli lesz. Ahhoz pedig, hogy íróként új élményeket 
szerezzen, beáll az élet sűrűjét jelentő Nagycsarnokba csemege-
pultosnak. Gerlóczy Márton A csemegepultos naplója című regé-
nyében szarkasztikus humorral ábrázolja a mai magyar valóságot,
annak jellegzetes figuráit: a minden fillért megnézni kényszerülő
kisnyugdíjast, a menő üzletembert, a romkocsmában üldögélő,
széplelkű entellektüel lányokat, a talpig rózsaszínbe öltözött, bu-
tuska újságírónőt, a budai úrilányt és társaikat.
A naplóregény dramatizált változatában Ötvös András jeleníti meg
Márczi Lajost, az írót. Bravúrosan, kifogyhatatlan ötletekkel. Két-
órás „magánszáma” lenyűgöző, fergeteges produkció. Játékának
díszlete egy 2x2 méteres, görgőkön forgó doboz, amely mindunta-
lan más és más helyszínné változik – pulttá, szobává, ganggá, kocs-
mapulttá, a karácsonyi vásár forgatagává. Kellékei pedig a bolt
árukészletét imitáló műanyag kolbászok, sonkák, szalonnák és libák,
vagy a csomagolózsírpapír, a felmosófa – amelyekkel a színész ját-
szik, új és új helyzeteket varázsolva a néző elé. Ötvös András báb-
színházi elemekkel tűzdelt, hihetetlen tempójú, egyszemélyes
roadshowt adott elő a Ferency Múzeum udvarán. Osztatlan sikere
nem volt kétséges. 

Rappai Zsuzsa

EGyES SZÁM ElSő SZEMÉlyBEN
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Szüreti felvonulás 2015

A szőlősgazdák a szürethez, mint az év egyik kiemelkedő gazdasági
és közösségi eseményéhez kapcsolták a hagyományként őrzött szü-
reti felvonulást és bált. Szeptember 19-én ismét ez a szép hagyo-
mány elevenedik meg Szentendrén. 
A felvonuláson részt vesznek az Izbégi Általános Iskola mazsorett
csoportja, civil szervezetek és nemzetiségek képviselői, lovasok,
népdalénekesek és népdalkörök. A felvonulást a Magyar Honvéd-
ség Altiszti Akadémia Katonazenekara kíséri, Rixer Krisztián ve-
zényletével. 
A felvonuláson résztvevőket az Ipartestület és a Szentendre Gyö-
kerei Hagyományőrző Baráti Társaság tagjai látják vendégül a DMH
udvarán berendezett kerthelyiségben. 
Az estét a Szentendre Gyökerei HBT által rendezett szüreti bál zárja.

Program
12:30 Gyülekező az Orbán-keresztnél

Kocsik, hintók díszítése
Felvonulási sorrend kialakítása

14:00 Lovasok, hintók, szekerek kíséretével indul a felvonulás
14:15 Dézsma utca

Horvát kisebbség köszöntése
14:45  Szerb templom

Ezüstfény együttes 
Görög tánc

15:30 Lázár cár tér
Szlovák kisebbség előadása 
Filibili népdalkör
Mazsorett csoport előadása
Néptánc Trombitás Titánia vezetésével

16:15 Görög kancsó étterem
Pék László magyar nóta énekes 

16:45 DMH előtt
Pék László magyar nóta énekes 
Néptánc Trombitás Titánia vezetésével

17:15 Vacsora a DMH udvarán a felvonuláson résztvevőknek
19:00 Az estét a Szentendre Gyökerei HBT által rendezett szü-

reti bál zárja

Apáról fiúra
Ezekre a nagyszerű apákra és fiúkra sokan voltak kíváncsiak. Úgy
tűnt, egész Szentendre ott tolong a MűvészetMalom udvarán 
augusztus 29-én, szombat este a Vujicsics és a Söndörgő együttes
közös koncertjén. A délszláv zene hazai legjobb és legismertebb
együtteseinek tagjai zenéltek együtt, akik javarészt egy családból
erednek, amelyben a gyerekek, a későbbi Söndörgők lefekvés előtt,
pizsamában az apák és nagybácsik próbáit hallgatva, szinte bele-
nőttek ebbe a zenei világba.
Ennek a különleges élményt adó, kétórás koncertnek a programja
múltat és jelent egyaránt felölelt – emlékezést névadó mesterükre
és példaképükre, a negyven éve tragikusan elhunyt Vujicsics Tiha-
mérra, az ő és Bartók gyűjtéseire, de játszottak hagyományos szerb
zenét és az azok által inspirált saját szerzeményeket is. És ahogy már
szokásos, Eredics Gábor mindvégig sok-sok humorral, közvetlen han-
gon „moderálta” az estet.

Két generáció, sőt három – a legifjabbak is – zenélt ezen az estén.
Fergetegesen, örömmel, virtuóz módon – mindenki szinte minden
hangszeren. Legyen az klarinét, tárogató, furulya, brácstambura,
basszprimtambura, csellótambura, harmonika, bőgő, tarabuka, he-
gedű, szaxofon vagy a játékszernek tűnő tambura samica. 
A Vujicsics együttes karrierjét elindító 1977-es Ki mit tud? vetélke-
dőn előadott Malo Kolo után következtek a koncert zárószámaként,
a Kalino oro és Čarlama összefűzött dallamai – a közönség szűnni
nem akaró ovációja közepette. 
A 40 éves Vujicsics együttes és a 20 éves Söndörgő együttes sokáig
emlékezetes estével ajándékozta meg a „hazai” közönséget.

Rappai Zsuzsa
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A szőke ciklon

Rejtő Jenő örökbecsű regényét állította színpadra Szente Vajk az idei Teátrum
záróakkordjaként. Ez is vastapsos-teltházas előadás volt!

Forgalmi rend változás!
ÚTlEZÁRÁS A SZüRETI FElvoNulÁS IDEJE AlATT!
Szeptember 19-én szombaton 12:00-17:00-ig az alábbi szaka-
szok kerülnek lezárásra:
• Dézsma utca
• Bogdányi utca: Dézsma utcától a Lázár cár térig
• Lázár cár tér
• Duna-korzó: Lázár cár tértől a Péter Pál utcáig
Fenti területeken parkolni sem lehet!
Megértésüket köszönjük!   
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90 éve született Szánthó Imre
Szánthó Imre grafikus, festőművész 1925. szeptember 21-én szü-
letett Budapesten. 1929-től élt Szentendrén. Pro urbe-díjas, 
halála után posztumusz díszpolgára Szentendre városának. 1951
óta rendszeresen részt vett a Szentendrei és a Pest Megyei 
Tárlatokon.

Imre világfiként tűnt fel, akit először csak látásból ismertem. Mindig
fess és elegáns férfi volt, öltönyben, s olyan tartással, mint ahogyan
Cary Grant vonult egy hölggyel valamelyik filmjében. 
Diákkoromban a Csorbadzsi presszóban – a mai Művész Étteremben –
ismertem meg közelebbről Imrét, ahol odafogadott az asztalához. Va-
sárnaponként, ebéd előtt itt zajlott a szentendrei értelmiségi élet a szo-
cializmusban. Imre mindenkit ismert, kritikus füllel hallgatta a
véleményeket, és ezekre reagálva napi száz ötlete volt. Látom magam
előtt, ahogyan magyarázza a lehetőségeket, a teendőket a város Fő
terén, mit és hogyan lehetne és kellene megoldani, úgy, hogy a város
ne sérüljön, híressé váljon, és a múzeum is a képzőművészeti kiállítá-
sokra koncentráljon. Nemcsak azért szerettem meg Imrét, mert föl-
nézhettem rá, mint művészre, szentendreiségére, hanem embersége
és a szép iránt való hihetetlen szeretete miatt is. Óriási szókinccsel ren-
delkezett, és bármikor rögtönzött előadást tudott tartani a művészet-
ről, művészekről, színházról vagy könyvekről, vagy mint igazi
lokálpatrióta, a városról. Terveit sokszor a város rendelkezésére bo-
csátotta, munkáiért többször kapott Szentendrei Nyár emlékplakettet.
10 éves korában már festett. Az édesanyja is inspirálta. Nagyapja, Szőke
Lajos, a Nemzeti Színház nyugállományú színésze, aki házat épített a
Duna mellett, és aki a városban ismert személyiség volt, mindenáron
azt akarta, hogy szavaljon, szerepeljen, de Imrét nem vonzotta a szín-
pad, inkább a festészethez vonzódott. Különösen Onódi Béla színvilága
bűvölte el. Bánáti Sverák József festőművész, Szamosi Soós Vilmos
szobrászművész tanította rajzolni az iskolában. Imre természetétől
távol állt az olajfestés. „Várni kell, mire a festék száradni kezd” – mon-
dogatta. A gyorsan száradó akvarellt, temperát szerette inkább. Igaz, ő

télen is az utcán állva vagy sámlin ülve, fagyban-hóban is festett. Sokat
rajzolt és festett a Duna árterein, hazánk más tájain és külföldi útjain is.
Ő találta ki a Szentendrei Tárlatokat, hogy az állandóan itt lakó és alkotó
művészek kiállíthassanak. Kilátogatott a telepre is a művészekhez. Ak-
koriban, 1951-ben nagy volt a feszültség a festők között: az alapító mű-
vészek zömét az új rend kitette, sok új festő pedig bekerült. A kiállítást
ennek ellenére sikerült összehoznia a Ferenczy Múzeumban.
Később nagyon sok elfelejtett vagy félreállított festőre hívta fel a fi-
gyelmet, sokuknak kiállítást rendezett munkáikból például a Dalmát-
házban, egykori műteremházában, vagy Óbudán, az általa létrehozott
Mini Goli Galériában. Írt róluk helyi és országos lapokba, vetítettképes
előadásokat tartott Szentendréről és művészekről. Nagyon remélem,
hogy 2015-ben, születésének 90. évfordulóján a Ferenczy Múzeumnak
eszébe jut, és rendez munkáiból egy retrospektív emlékkiállítást. 
Idén szeptemberben ünnepeljük Szánthó Imre születésének 90. évfor-
dulóját. Imre túl korán elment, már 1998-ban. Pedig még sokat alkot-
hatott volna, és talán nagyobb hatással lett volna a város életére is.
1998 januárjában a Barcsay Iskola Galériában nyitottam meg utolsó ki-
állítását.
Szánthó Imre jelenség volt, Szentendre egy darabja, városának a sze-
relmese. Emlékeit, írásait, grafikáit, szentendrei emlékbélyegző terveit
jelentette meg 1994-ben Gaján Éva könyvkiadó Szánthó Imre: Szent-
endrei Pillanatok (Írások egy komódfiókból) című könyvében.

Kedves Imre! 
Mindannyian emlékezünk Rád baráti szeretettel és sok megbecsülés-
sel. Nemcsak azok, akik személyesen ismertek, hanem azok is, akik is-
merik munkásságod Szentendréért, és műveidet, amelyek időtállóak
és érdemesek a megbecsülésre. Ők nem fognak elfelejteni, ahogyan
mi, még élők sem. Nagyon hiányzol ebben a megváltozott világban, ahol
lassan mi is már idegennek érezzük magunkat. Különösen most lenne
szükségünk bölcs tanácsaidra!

S. Nagy János

Ars Sacra
Fesztivál
A fesztivál IX. Szakrális Mű-
vészeti Hete keretében szep-
tember 19-én visegrádon,
szeptember 24-én Szegeden
kerül sor a Hit és művészet
című ünnepi rendezvények-
re, amelyek mindkét alka-
lommal szentendrei iparmű-
vészek kiállításával kezdődik.

Szeptember 19. 
visegrádi Mátyás Király 
Múzeum (Fő u. 29.)
15.30: A szentendrei iparművé-
szek kiállítását Gyürk Dorottya
szentendrei alpolgármester
nyitja meg
16.45: Borsódy László és Félegy-
házi Bence trombitaművészek
fanfárszóval köszöntik a vendé-
geket
17.00: Dr. Kucsera Tamás Ger-
gely, Visegrád alpolgármestere,
az MMA főtitkára mond ünnepi
beszédet
Ezt követően 20 perces előadá-
sok lesznek, melyek előadói: Ko-
váts István régész, Ötvös Sándor

osztályvezető (EMMI), Huba
Lilla etnográfus, Lengyel Rita
grafikusművész, Kósa Klára ke-
ramikusművész.
Az előadások befejezésekor is-
mert közéleti személyiségek
mondják el 15 nyelven a Mi-
atyánkot.

Szeptember 24., 
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának
konferenciaterme
A rendezvény 11 órakor kezdő-
dik a szentendrei iparművészek
kiállításával, ahol dr. Nátyi Ró-
bert művészettörténész mond
megnyitó beszédet

Kiállító alkotók: 
Borsódy Eszter keramikusmű-
vész, Farkas Borbála textilter-
vező művész, Kósa Klára
keramikusművész, a Népművé-
szet Mestere, Lengyel Rita grafi-
kusművész, Pauli Anna
Munkácsy-díjas textilművész,
Simon Ilona tipográfus, könyv-
tervező művész, Sinkó Veronika
író, illusztrátor grafikusművész,
Smetana Ágnes Ferenczy
Noémi-díjas üvegtervező mű-
vész
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„Konfliktus” térben és színekben
városunk legújabb kiállítóhelyén, a szakorvosi rendelőintézet-
ben szeptember 11-én nyílik Pelle Péter kiállítása, amely a har-
madik tárlat lesz a kiállítóhely megnyitása óta, és az első
szentendrei kiállítás Péter életében.

Pelle Péter – mint mondja - mózeskosár-
ban érkezett Szentendrére, Pismányba,
ahol azóta is lakik. Sokak számára ismert
lehet a Pelle név: édesapja Pelle József
többszörös magyar tornászbajnok volt,
nagybátyja, Pelle István pedig tornász vi-
lágbajnok, kétszeres olimpiai aranyérmes,
akit nemrégiben beválasztottak a magyar
torna halhatatlanjai közé. Édesanyja Pelle
Józsefné, akinek mintegy húsz szakács-
könyve jelent meg, éveken keresztül sze-
repelt a rádióban, s egy korosztály tanult
meg főzni a receptjei alapján.

Péter elsősorban faszobrásznak tartja magát, festeni inkább télen szo-
kott, amikor beszorul a műterembe. Képeinek stílusát „térkonfliktus-
nak” nevezni, mert a tereket és a színeket teljesen szabályellenesen
használja. „Nagyon szeretem a köveket, a romokat, a belső kis udvaro-
kat, a boltíves ablakokat és kapukat, a háztetők összevisszaságát, a ho-
mályos lépcsőfordulókat és ezek egymásba kapcsolható geometriáit.
Ilyen bonyolult terek a valóságban persze nem léteznek, de összegyú-
rom magamban a látványt, a hangulatot, az emlékeimet, az eszembe
jutó verseket-versrészleteket, és mindezt önkényesen összekapcsolom
geometriai elemekké. Ha valaki lenéz Templomdombról, az rögtön
megérti, miről beszélek, hiszen onnan minden csupa sikátor, lépcső,
egy teljesen valószerűtlen összevisszaság, amely mintha csak arra
várna, hogy érzéssel, kreativitással összegyúrva alkotás legyen belőle.”
Bár Péternek túl sok szabadideje nincsen, hiszen évtizedekig multina-
cionális cégeknél dolgozott, de az alkotómunka éppen abban segítette,
hogy feltöltődjön, hogy „túlélje” és ellensúlyozza azt a pörgő és rohanó
világot, amelyben nap mint nap élt. „Ha elkezdek dolgozni, például egy
fatörzset faragni láncfűrésszel, majd utána vésővel, az teljesen kikap-
csol. Ilyenkor legjobb, ha nem szól hozzám senki. Műveimben benne
van az alkotás öröme, a tér és a színek szeretete”.

Pelle Péter kiállítása szeptember 11-én, pénteken 18 órakor nyílik meg
a rendelőintézet emeletén. Köszöntőt mond az intézmény igazgatója,
dr. Pázmány Annamária, megnyitja Török Katalin művészeti író. A kiál-
lítás egy hónapon keresztül tekinthető meg.

Művészet nyitott 
kapukkal
Szeptember 19-20-án nyitott műtermek-
kel várják a művészetkedvelőket a Szent-
endrei Régi Művésztelepen. ugyanezen a
két napon a művésztelep mellett működő
MANK Galéria is várja a látogatókat fotó-
kiállítással és tárlatvezetéssel.

Szentendrén az 1920-as Trianoni döntés után
a nagybányai festőiskola hagyományait tovább
folytatva 1927-ben jött létre a művésztelep. A
művésztelep ma is működik, a múlt értekeinek
megőrzése érdekében Szentendrei Régi Mű-
vésztelep néven. Az 1927-ben épült épületek
helyére 1972-ben tizenkét, csak nyáron hasz-
nálható műterem került, majd két évvel ez-
előtt a különálló épületekben lévő tizenkét
műterem teljes felújítása megtörtént, és a mű-
termek teljes kihasználtságnak örvendenek. A
művésztelep életét 1927-től napjainkig, az

épületek felújítási munkálatait is bemutató fo-
tótárlaton tekinthetik meg az érdeklődők.

SZENTENDREI RÉGI MűvÉSZTElEP
Az itt alkotók szeptember 19-20. között min-
denkit szeretettel várnak a közönség számára
ebből az alkalomból megnyitott műtermeik-
ben, ahol az érdeklődők személyesen is talál-

kozhatnak az alkotókkal (Aknay János, Baksai
József, Bereznai Péter, Bojti Márton, Buhály
József, Csáki Róbert, Krizbai Sándor, Nagy Bar-
bara, Pető Barna és Podmaniczky Ágnes, vala-
mint bepillantást nyerhetnek az alkotás
folyamatába. A művésztelep életét 1927-től
napjainkig, az épületek felújítási munkálatait
is bemutató fotótárlaton tekinthetik meg az
érdeklődők.
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/m
uvesztelepek/szentendrei-regi-muvesztelep

MANK GAlÉRIA
A Szentendrei Régi Művésztelep mellett mű-
ködő MANK Galéria is várja az érdeklődőket.  
A MANK a magyar műalkotások számára kiál-
lítótereket kíván biztosítani három hetente
megújuló kiállításaival, hogy minél szélesebb
közönség ismerhesse meg a magyar alkotó-
művészek munkáit. A KÖN időpontjában Oláh
Katalin szobrászművész "Jövendölések" című
kiállítása látható, amelyet 19-én művészettör-
ténész, 20-án pedig maga a művész mutat be
10 és 14 órai kezdettel.

Az avantgárd jegyében
A Szentendrei Képtárban (Fő
tér 2-5.) szeptember 10-én,
csütörtökön 18 órakor nyílik
Mattis Teutsch János kiállítása.
A vendégeket üdvözli Gulyás
Gábor, a Ferenczy Múzeum
igazgatója, köszöntőt monda-
nak Gabriela Matei, a Buda-
pesti Román Kulturális Intézet
igazgatója, dr. Bartha Árpád, a
Brassói Művészeti Múzeum
igazgatója. A kiállítást meg-
nyitja Gyürk Dorottya, Szent-
endre kulturális alpolgár-
mestere.
A tárlat együttműködő  partne-
rei: Budapesti Román Kulturális
Intézet, Brassói Művészeti Mú-
zeum. Kurátor: Radu Popica

A kiállítás október 4-ig tekinthető meg, szerdától vasárnapig 10-18
óra között.
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Dr. Füzes Endre emlékére
Életének 84. évében, augusztus 26-án elhunyt dr. Füzes Endre
néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum egykori főigazgatója. 

Dr. Füzes Endre 1932-ben született Döbrö-
közön, tanulmányait a pécsi ciszterci gimná-
ziumban és a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem bölcsészettudományi
karán, néprajz-muzeológia szakon végezte.
1955-től nyolc éven keresztül a pécsi Janus
Pannonius Múzeum néprajzos muzeológu-
saként, majd 1964 és 1980 között Budapes-
ten a Művelődési Minisztérium múzeumi
főosztályának csoportvezető főelőadójaként
tevékenykedett. 1980 és 1986 között az MTA
Néprajzi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt.1986-tól
1995-ig, nyugalmazásáig főigazgatóként vezette a Szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumot.
Nyugdíjba vonulása után évtizedeken keresztül elnöke volt a Népi
Iparművészeti Tanácsnak, több éven keresztül tagja volt a Millen-
niumi Emlékbizottság titkárságának, majd közel egy évtizeden ke-
resztül elnökölte és irányította a Magyarországi Tájházak
Szövetségének munkáját.
1989-ben Móra Ferenc Emlékéremmel, 1996-ban a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány Kodály Zoltán díjával, 1997-ben
Györffy István Emlékéremmel, 1999-ben Életfa-díjjal, 2000-ben
Forster Gyula-díjjal tüntették ki.
Munkássága felbecsülhetetlen értékű a magyar népi építészet és
népi kultúra megőrzése szempontjából. Dr. Füzes Endrét a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum saját halottjának tekinti, temetéséről később
intézkednek.

„...de fény, 
de hő volt”
Eltávozott közülünk Csöpike,
vagy ahogy kevesebben ismer-
ték, Fábián Jánosné (1919 –
2015). Nem találkoztam még
nála életrevalóbb és életigen-
lőbb emberrel. Személyes sorsa
közel negyven esztendeje fonó-
dott össze városunkkal. Nem
volt díszpolgár, semmiféle ran-
got  nem viselt, csak tette a maga dolgát. Képeket árult a Műhely
Galériában, delegációknak tolmácsolt, választásokkor segített, éve-
kig önálló műsora volt a helyi tévében, és beszélgetett. Mindenki-
vel, mindenről, a piacon, a könyvesboltban, a patakparton. Teli volt
ötlettel, jó tanáccsal, bölcs idézetekkel és vigasztalással. 
Indíttatását a budapesti Kanizsai Dorottya leánygimnáziumban
kapta, három nyelven tudott művészettörténeti eszmecserét foly-
tatni, a teniszvilág híreit tárgyalni és viccet mesélni. Volt ő minden:
titkárnő, feleség, raktáros, idegenvezető, galériás, klubvezető. 
A második világháborús kalandjait feszülten hallgatta nagyszámú
közönsége a P’Art Moziban, és gimnazisták jártak hozzá, hogy meg-
örökítsék visszaemlékezését az 1956-os asszonyok menetéről. 
Estéken keresztül, élvezettel mesélt az ifjúsági klubjáról, ahol még
egy csapatot alkotott Esterházy Péter, Cseh Tamás, Alexa Károly
és Reményi József Tamás. Mindig biztos érzékkel választott képe-
ket, olvasmányokat és virágokat! Utolsó találkozásunkkor kért,
hogy hozzam el neki Jane Hawking: Utazás a végtelenbe című 
könyvét, még el akarja olvasni. Most maga ment el oda, nyugodjék
békében!                    

Csöpike barátai
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Kiállítás

FERENCZy MÚZEuM

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 
10.00–18.00
Barcsay terem
oPTIMAlIZÁlT 
TÁvKAPCSolAT
Vincze Ottó kiállítása
A kiállítás megtekinthető
október 4-ig

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Szeptember 18. péntek 
TÉRHAJlAToK ÉS ÁTHATÁSoK
Farkas Ádám Életmű-kiállítása és a
Farkas Ádám-osztály (1990–2015)
Megtekinthető november 22-ig,
hétfő kivételével 10-18 óra között

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Szeptember 10. csütörtök 18.00
MATTIS-TEuTSCH JÁNoS - AZ
AvANTGÁRD JEGyÉBEN 
Megnyitja Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármestere
Megtekinthető október 4-ig, hétfő
és kedd kivételével 10-18 óra között

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4. 
PÁRBAN
Vajda Lajos és Vajda Júlia kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig,
hétfő kivételével 10–18 óra között

MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
JÖvENDÖlÉSEK
Oláh Katalin Kinga kiállítása
Megtekinthető szeptember 20-ig,
hétköznap 9–17 óra között. 
20-án 18 órakor záró tárlatvezetés a
művész a kurátor közreműködésé-
vel

P’ART MOZI GALÉRIA
Dunakorzó 18.
TEÁTRuM 2015.
Paraszkay György fotókiállítása 
az idei teátrumi előadások legjobb
pillanataiból
Megtekinthető október 14-ig.

RENDELŐINTÉZET GALÉRIA
Kanonok u. 1.
Szeptember 11. péntek 18.00
SZÍN-TÉR
Pelle Péter képzőművész kiállítása
Köszöntőt mond dr. Pázmány Anna-
mária intézményvezető, megnyitja
Török Katalin művészeti író
A kiállítás megtekinthető október 9-
ig a rendelő nyitvatartási idejében

BREKEKE GALÉRIA
Pannónia u. 10.
Szeptember 21. hétfő 15.00
SZÁNTHó IMRE (1925–1988) 
FESTőMűvÉSZ EMlÉKKIÁllÍTÁSÁ-
NAK ÚJRANyITÁSA
A kiállítás máskor előzetes időpont-
egyeztetéssel látogatható

PÉCSI GALÉRIA
Pécs, Major u. 21.
SZÍN – FoRMA – TÉR
Hommage á Lantos Ferenc
Kortárs magyar geometriai kiállítás
Megtekinthető október 11-ig. Szün-
nap: hétfő

Előadás
PETŐFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Stéger köz
Szeptember 11. péntek 18.00
BESZÉlő SZAvAK
Záhonyi András íráskutató előadása
Szeptember 18. péntek 18.00
MIlyEN lESZ A MAGyAR MÚlT
Tábori László Kelet-kutató előadása

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

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

szeptember 7. hétfő
16.30 TAXI TEHERÁN (82’)(12) – ez
már film a javából
18.00 SUITE FRANCAISE (107’)(12) –
19.55 AZ U.N.C.L.E EMBERE
(120’)(12) – Guy Ritchie filmje
szeptember 8. kedd
17.00 A NAGY MÚZEUM (94’)(6) – a
bécsi Szépművészeti Múzeumról…
18.35 MOCSÁRVIDÉK (105’)(16) 
(LÉLEKMOZI SOROZAT)
20.30 BESZERVEZVE (100’)(16)
szeptember 9. szerda
17.00 AZ EICHMANN SHOw
(90’)(12E)
18.35 DIVAT A SZERELEM (103’)(12)
20.25 BESZERVEZVE (100’)(16)
szeptember 10. csütörtök
16.45 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)
18.30 BESZÉLGETÉS SZVORÁK KATA-
LINNAL ÉS SZÖRÉNYI LEVENTÉVEL
20.30 DIVAT A SZERELEM (103’)(12)
szeptember 11. péntek
16.00 IRÁNY A BÁRKA (85’)(6)
17.30 AZ EICHMANN SHOw
(90’)(12E)
19.05 BESZERVEZVE (100’)(16 )
20.50 TRANSPORTER: A SZÁLLÍTÓ-
ÖRÖKSÉG (96’)(16)

szeptember 12. szombat
15.00 MINYONOK (90’)(12)
16.35 BAZI NAGY GÖRÖG LAGZIK
(97’) (12)
18.20 AMY- AZ AMY wINEHOUSE
SZTORI (127’) (16)
20.35 TRANSPORTER: A SZÁLLÍTÓ-
ÖRÖKSÉG (96’)(16)
szeptember 13. vasárnap
15.00 VAKRANDI (90’)(12) – családi
vígjáték
16.35 AMY-AZ AMY wINEHOUSE
SZTORI (127’)(16)
18.50 BAZI NAGY GÖRÖG LAGZIK
(97’)(12)
20.35 SUITE FRANCAISE (107’)(12) –
Szerelmi történet a franciaországi
bevonulás idején
szeptember 14. hétfő
18.30 LIZA A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)
20.15 TRANSPORTER: A SZÁLLÍTÓ-
ÖRÖKSÉG (96’)(16)
szeptember 15. kedd
18.00 TÍZEZER KM (99’)(16)
19.45 AZ U.N.C.L.E EMBERE (120’)
(12) – Guy Ritchie filmje
szeptember 16. szerda
17.00 LIZA A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)
18.45 VAKRANDI (90’)(12)
20.20 SUITE FRANCAISE (107’)(12) –
Szerelmi történet a franciaországi
bevonulás idején
szeptember 17. csütörtök
18.00 VÍKEND (100’)(16)

19.45 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
woody Allen filmje
szeptember 18. péntek
17.00 MINYONOK (90’)(6)
18.35 DÜBÖRÖG A SZÍV (101’) (12)
– főszereplő: Meryl Streep
20.25 TRANSPORTER: A SZÁLLÍTÓ-
ÖRÖKSÉG (96’)(16)
szeptember 19. szombat
15.30 MINYONOK (90)(12)
17.05 VAKRANDI (90’)(12)
18.40 DÜBÖRÖG A SZÍV (101’) (12)
– főszereplő: Meryl Streep
20.30 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
woody Allen filmje
szeptember 20. vasárnap
16.00 IRÁNY A BÁRKA(85)(6)
17.30 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
woody Allen filmje
19.20 DÜBÖRÖG A SZÍV (101’) (12)
– főszereplő: Meryl Streep
szeptember 21. hétfő
17.00 KÖNYVBEMUTATÓ: MOLNÁR
EDIT: KERT ÉS A MŰTERMEK
a szerzővel Török Katalin beszélget
18.00 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
woody Allen filmje
20.00 TÍZEZER KM (99’)(16)
szeptember 22. kedd
18.30 A BÉLIER CSALÁD (106’)(6)
(LÉLEKMOZI SOROZAT)
20.25 VÍKEND (100’)(16)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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„Zsíros kenyér extrákkal” 
vendégünk: PÉTERFy GERGEly József Attila-
és AEGoN Művészeti Díjas magyar író,
beszélgetőpartnere Kende Tamás történész
Időpont: szeptember 15., kedd 18.00
Helyszín: Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem 

Péterfy Gergely 1966. október 31-én született Budapesten, jelenleg Kis-
orosziban él. Az  ELTE latin-ógörög szakán szerzett diplomát 1993-ban.
1994-től 2011-ig a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán taní-
tott. 1998-2000 között a TV2  havonta jelentkező kulturális műsorának,
a Nyugatnak volt felelős szerkesztője és műsorvezetője. Mintegy száz
interjút és dokumentumfilmet készített. 2006-ig a  Magyar Rádió Mű-
vészeti Főszerkesztőségében dolgozott mint szerkesztő-műsorvezető.
1991 óta publikál novellákat. Novellái német, angol, szlovák, szerb és
szlovén fordításban jelentek meg.
Egyik alapítója, 1993 óta szerkesztője a Törökfürdőnek. 1995 és 2000
között a miskolci Új Holnap című irodalmi lapot szerkeszti. Bányató
című regényéből 2006-ban írt forgatókönyvet ugyanezen a címen,
amelyből Paczolay Béla rendezett tévéfilmet, s amelyet a 2006-os
filmszemlén mutattak be. A Kalandorok című forgatókönyvéből ugyan-
csak Paczolay Béla rendezésében készült mozifilm, amelynek 2008 ja-
nuárjában volt a bemutatója, és elnyerte a legjobb elsőfilm díját.
Folyóiratokban rendszeresen publikál. Felolvasásokon, írótáborokban
gyakran vesz részt.
Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman barátságáról készített PhD érteke-
zése szolgált a 10 éven át írt Kitömött barbár című regényének alap-
jául, amelyet 2015-ben Aegon Művészeti Díjjal ismertek el.

A rendezvényre a belépés ingyenes! 
Pest Megyei Könyvtár,  Szentendre, Pátriárka utca 7. 
06-26/310-222, www.pmk.hu 

Piros lábos Fesztivál
SZIGETMoNoSToR – SZEPTEMBER 19. SZoMBAT 10.00-02.00

Mi, szigetmonostoriak immár második alka-
lommal nyitjuk meg macskaköves Fő utcánk
régi portáit. Szeptember 19-én a Szentend-
rei-szigetre látogatók a szőlőpréselés, a must-
és borkóstolás mellett ismét gazdag zenés,
színházi, irodalmi és gasztronómiai progra-
mokra számíthatnak. A tavalyi, örömünneppé
emelkedett egynapos fesztiválunk új lendü-
letet adott kis falunk közösségének, a máso-
dik Piros Lábos fesztiválon tovább

színesednek a nyitott porták családi programjai. Bővül a szabadtéri szín-
házi repertoár és az igényesen összeállított zenei kínálat is. A hozzánk
látogatók ismét kézműves finomságokat és helyi, hagyományos ízeket
kóstolgathatnak, megismerkedhetnek monostori kötődésű művészek
munkáival, és meseszép portékák közül válogathatnak a vásári forga-
tagban. Idén is visszavárjuk a fűszeres vidéki élet szerelmeseit!

Programok

10.00 Felvonulás (Kossuth tér, nagyszínpad)
10.20 Megnyitó (nagyszínpad)
10.30 Méhes Csaba and the brass in the five (nagyszínpad)
10.30-12.00 PirosLábos főzőcske, játszóház kicsiknek (plébániaudvar)
12.00 Mise (rk. templom)
12.00 Diákszínház: A helység kalapácsa (Irodalmi udvar)
12.00 Duo Contours, koncert (Kossuth tér)
12.30 Abajdóc vándorkoncert (itt, ott, amott)

12.45 Marosi Ágnes koncert (Kossuth tér)
12.45 Termény- és gyermekáldás (rk. templomkert)
13.05 Aprók táncháza (rk. templomkert)
13.30 Oravecz György koncertje (rk. templom)
13.30 Diákszínház: Költői verseny (Irodalmi udvar)
13.30-15.00 Legyél te is királyfi, királylány! mese-játék (plébániaudvar)
14.00 Vers Dóra & Morvai Tamás koncert (Kossuth tér)
14.00 Kacor király, az Évkerék Társulat mesejátéka (nagyszínpad)
14.30 Béres Attila dobiskolája (Ízek, illatok udvara)
15.00 Zöldsziget Táncegyüttes és a Szigeti Ördögök (nagyszínpad)
15.30 Beszélgetés Schäffer Erzsébettel (Ízek, illatok udvara)
15.30 Lovasbemutató és lovaglás (Monostori Lovasfarm)
15.30 Fűr Veronika koncert (Kossuth tér)
16.00 Fuvola trió (mozi lépcső)
16.00 Legyél te is királyfi, királylány! mese-játék (plébániaudvar)
16.00 Tánciskola kezdő halandóknak (Kossuth tér)
16.20 Generációk versei – Szirony György és Ignácz Dániel (Irodalmi

udvar)
16.30 Kiállítás-megnyitó (református gyülekezeti ház)
17.00 Szeder koncert (nagyszínpad)
18.00 Tánciskola kezdő halandóknak (Ízek, illatok udvara)
19.00 Maszkura és a Tücsökraj koncert (nagyszínpad)
20.30 Dob-improvizáció (a kondér és a hordó között)
21.00 Magashegyi Underground koncert (nagyszínpad)
22.30-02.00 Utcabál (nagyszínpad előtt)

A fesztiválra való belépés ingyenes, azonban az előzetes regisztrálók
között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A regisztrációkat szep-
tember 17. 14.00-ig várjuk szeretettel: a www.szigetmonostor.hu hon-
lapon. További információt a programokról és a fellépőkről a
Facebookon is olvashat.
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Felelősek vagyunk azokért, 
akiket megszelídítettünk...
SZEPTEMBER 12. – JóTÉKoNySÁGI NAP 
AZ ÁRvÁCSKA ÁllATMENHEly MEGSEGÍTÉSÉRE! 

Az Árvácska Menhely részére Jótékonysági napot szervez a Rá-
dióSzentendre szeptember 12-én, szombaton a szentendrei Du-
naparti Művelődési Ház udvarán (esőhelyszín: Barlang).
Egész napos programokkal várják a gyermekes családokat és ál-
latbarátokat, többek között Örökbefogadó Délelőtt keretein
belül a Menhely állatai is kitelepülnek 10 órától 12 óráig.

11 órától Schwartz Dávid, majd a Welldance SE előadását lát-
hatják, miközben arcfestés- és kézműves foglalkozásokkal várják
a gyerekeket.
Délután Both Zoltán vadállatbefogó és az Árvácska dolgozóival f
beszélgetnek  a rádió műsorvezetői.
Szentendrei művészek felajánlott alkotásaiból Aukció kezdődik
17 órától, ahol többek között: Deim Pál, efZámbó István, Bagdi
Kata, Deim Balázs és Deim Péter művei is szerepelnek.
Este fellép a Mindigmás, Moha és az efZámbó Happy Dead Band.

Belépő: állateledel vagy a menhely számára felajánlott tetszőle-
ges összeg és egy like a RádióSzentendre facebook oldalán.

„Segítsünk együtt az állatoknak!”

További információ: 
https://www.facebook.com/radioszentendre



I love Duna
KIvÁló A Folyó vÍZMINőSÉGE, 
EGyRE NÉPSZERűBB A FüRDőZÉS

Több fürdőző érkezett a Dunakanyar strandja-
ira és újabb szabad strandok létesülhetnek a
hamarosan záruló egységes vízminőség ellen-
őrzési mintaprojektnek köszönhetően, amely-
ben hét Duna-menti település vett részt a
Coca-Cola Magyarország támogatásával. A
programhoz kapcsolódó „I love Duna” Instag-
ram fotópályázat legjobb munkáiból digitális
fotókiállítás nyílt a margitszigeti Holdudvarban.
Szeptemberben zárul a Coca-Cola Magyaror-
szág által támogatott mintaprojekt a Duna-
kanyarban: a strandszezonban a szentendrei,
dunabogdányi, kisoroszi, leányfalui, pócsme-
gyeri, szigetmonostori és tahitófalui strandok
vízminőségét mérték. Az ÁNTSZ által havonta
elvégzett vízminőség ellenőrzések mindenütt
azt mutatták, hogy a Duna vize az érintett
szakaszokon kiváló, fürdőzésre alkalmas. A
térségben jelenleg egyedül Dunabogdány
rendelkezik kiépített szabad stranddal, ám a
mérési eredmények nyomán újabb strandok
létesülhetnek a Dunakanyarban.

A mintaprojektet támogató „I love Duna”
kampány közel 700 ezer embert ért el idén
nyáron. A Dunakanyar strandjait bemutató és
egy Duna témájú blognak is helyet adó I love
Duna weboldal közel 20 ezer látogatót von-
zott. Majd 1000 fotó érkezett az „I love Duna”
Instagram fotópályázatra és százak vettek
részt a wwF-el közös Nagy Ugrás rendezvé-
nyen Dunabogdányban.

Több fürdőző, több szabad strand
„A rendszeres vízminőség-ellenőrzések vég-

leg eloszlatták a folyó tisztaságával kapcsola-
tos aggályokat, és megnyitották az utat egy
színvonalas szabad strand kialakítása előtt
Szentendrén” – nyilatkozta Verseghi-Nagy
Miklós, Szentendre polgármestere a minta-
projekt értékelésekor.
Schuszter Gergely, Dunabogdány polgármes-
tere szerint a Dunát népszerűsítő rendezvé-
nyeknek is köszönhetően hétvégi napokon
már 500-1000 ember fürdőzött a település
strandján. A polgármester elmondta: „A min-
taprojekt során értékes támogatást kaptunk
a vízminőség vizsgálatok elvégzéséhez. Az
olyan rendezvények, mint a Nagy Ugrás, vagy
a Duna átúszása pedig sok száz érdeklődőt
vonzottak településünkre.”

Fotókiállítás nyílt a Dunáról
A mintaprojektet Duna tematikájú Instagram
fotópályázat is kiegészítette, amelyre közel
1000 fotó érkezett. A beküldött képekből
egyedülálló, digitális fotókiállítás nyílt a mar-
gitszigeti Holdudvarban. Hét kategóriában –
Naplemente a Dunánál, Fekete-fehér, Vadre-
gényes Duna, Budapest a folyóval, Csendes
Duna, Tájkép és Élet a parton – készült válo-
gatás a fotókból, amely szezonzárásig láto-
gatható.
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Welldance tanévnyitó nyílt nap
SZEPTEMBER 13. vasárnap, 14-20 óráig

A városunkban évek óta sikert sikerre halmozó welldance háza táján az idei tanévkezdés 
alkalmával sem tétlenkednek, hiszen a gyerekeket és felnőtteket is megmozgató tavaszi
workshop után szeptemberben ismét egy színes, pörgős és interaktív nyílt nappal várják az
új jelentkezőket. 

A szeptember 13-án, vasárnap
megrendezésre kerülő, beirat-
kozással egybekötött nyílt nap
alkalmával minden tanfolyamtí-
pus ingyenesen kipróbálható,
ezen kívül ajándékkal, kedvez-
ménnyel és bemutatókkal is
várják az résztvevőket. A well-
dance Tanévnyitó Nyílt Nap 14
órakor kezdődik a Castrum Cen-
terben (Paprikabíró u. 21-23.),
és egészen 20 óráig tart.

Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt, akik részesei szeret-
nének lenni az ún. „wellfee-
ling”-nek, annak az összetartó
és lelkes közösségi hangulatnak,
mely már 13 éve jellemzi a nem-
zetközi eredményekkel is mél-
tán büszkélkedő welldance
Sporttánc Egyesületet.

Információ: 
www.welldance.hu

ETKA JóGA
a Dunaparti Művelődési Házban

(Dunakorzó 11/A.)
Felnőtteknek: szerdánként 18.30-19.30

VEZETI: SZABÓ ÁGNES SZILVIA
ETKA JÓGA OKTATÓ

gszaboagnes@gmail.com
06-30-536-1030

A módszer szülőanyja: Kártyikné Benke Etka,
Etka Anyó, aki 55 évig elhitte az orvostudo-
mánynak, hogy az ő betegsége gyógyítha-
tatlan. Ekkor találkozott a jógával, majd a
saját tapasztalatai, megfigyelései alapján
egy teljesen új módszert hozott létre, amely
még a mai napig is alakul, újul. 
Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer lényege:
visszaszerezni és megőrizni a velünk szüle-
tett természetes képességeinket: a termé-
szetes testtartást, a természetes légzést,
mozgást és rugalmasságot. Legyünk újra 
derűsek, egészségesek, kiegyensúlyozottak.
A módszer segítségével bárhol, bármikor
tudjuk gyűjteni az erőnket, ott, ahol éppen
vagyunk. 
A módszer alkalmazása során javul: a légzés,
a szív munkája, a vérkeringés, a méregtele-
nítés gyorsasága, az agy vérellátása, az
izmok, ízületek mozgékonysága, a testtartás,
a közérzet. Felébrednek bennünk azok az
öröklött egészséget megőrző, illetve öngyó-
gyító mechanizmusok, amelyek mindig is a
testi-lelki egészségünk legfőbb őrzői voltak.
A foglalkozás felépítése: vannak benne
légző, csavaró, hajlító, nyújtó, álló, járó,
egyensúlyozó, csonterősítő, keresztező, ülő,
fekvő, gyakorlatok és egy vezetett relaxáció. 
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veterán autók viadala
Szentendréről startolt augusztus 22-én
reggel a Retro Mobil Hegyi Felfutó és Túra,
melyet idén már harmadszor rendeztek
meg a veterán autók szerelmeseinek. 
A Paprikabíró utcai parkolóban már reggel fél
nyolckor nagy a nyüzsgés: kíváncsi érdeklődők
tekintete követi a vidáman elszánt versenyzők
készülődését a felsorakozott retro-autók
körül. Van itt minden rendű és rangú Škoda,
eredeti szirénákkal felfegyverzett wartburg-
rendőrautó, rally-versenyekre felspécizett,
porcelánkék Porsche piros keréktárcsákkal,
hosszúorrú, méltóságteljes Mercedesek, bo-
gárhátú, tűzpiros Volkswagen és a gyönyörű,
mélyzölden csillogó, kétüléses sportautó, a Tri-
umph Spitfire. Az illusztris mezőnyből szó sze-
rint kiemelkedik egy szürke, szépkorú Volga,
motorháztetőjén a büszke ezüstszarvassal, ha-
talmas kerekekkel. Tulajdonosa, Koleszár Fe-
renc elmondta, hogy az idén félévszázados
automobiljával nosztalgiából van itt. 

Míg ő a részvételért, mások a győzelemért jöt-
tek. A sebesség megszállottjai (bár a verse-
nyen a limit az 50 km/óra) az első hely
megszerzésére törekednek. A Retro Mobil
Hegyi Felfutó és Túra 150 kilométeres futama
10 időméréses speciál szakasszal az autóver-
senyzők körében kultikus helyszínen, Visegrá-
don, a Fellegvárhoz vezető szerpentinen
futott, érintve Pilisszentlászló, Pilisszántó, Esz-
tergom és Pilisvörösvár településeket. A szent-
endrei célba az idén elsőként Kovács Péter és
Máté futott be Škodájával a 32 fős mezőnyből,
mint megtudtuk a verseny főszervezőjétől,
Karner Miklóstól. Sz. N.

KEZDő KuBAI SAlSA tanfolyam
indul Szentendre szívében, a Dunaparti
Művelődési Házban. Minden kedden és
csütörtökön 20.00-tól 21.00-ig.

Itt mindent megtanulhatsz ahhoz, hogy jó
táncos váljon belőled, vagy ha csak jól aka-
rod érezni a magad a barátaiddal egy nyári
latinos estén, de nem tudod hogy mozdulj
meg a zenére – akkor itt a helyed! Pár nélkül
is bátran jelentkezhetsz!
Az órák hangulata és a jó zene garantált!

AZ ÓRÁKAT TARTJA:
végh István (A 2014-es International Salsa
COPA Free & Style Show Dance kategória
győztese) és táncpartnere, Ferencz Gabriella!

Napi jegy: 1500 Ft/ alkalom
Havi bérlet ára: 8000 Ft

PÁROS KEDVEZMÉNY!!! ----> ha ellenkező
nemű partnerrel érkezel, és mindketten
vesztek bérletet, akkor a havi bérlet ára:
6500 Ft/fő
AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES!

Az óra kezdése előtt negyed órával ajánlatos
az érkezés az átöltözés miatt. A váltócipő
használata kötelező!

HOGY KIKNEK AJÁNLJUK?
- akik vágynak a forró latin hangulatra
- akik szeretnék növelni önbizalmukat
- akik szeretnék megtanulni, hogyan kell 

nőiesen mozogni
- azoknak a férfiaknak, akik szeretnék párju-

kat vagy leendő párjukat elkápráztatni...
megmutatva milyen egy igazi latin férfi

HOGY MIT FOGUNK TANULNI?
kubai salsa / man style / lady style / footwork
/ vezetés-követés technika / stílus gyakorla-
tok / latin free style & show style.

INFO:
Végh István - 06 20 367 00 95
elninolatino.dance@gmail.com
f Végh István - üzenet
f Elnino Latino Tánciskola - üzenet

Cím: DMH, Duna-korzó 11/a
Időpont: kedd és csütörtök 20:00–21:00

Fakitermelő-verseny
Nagy sikerrel zárult a Pilis Parkerdő Zrt. Bajnán
megrendezett házi fakitermelő-versenye, mely-
nek az volt az egyik célja, hogy bemutassa az
erdei munkák legveszélyesebb tevékenységét, a
fakitermelést. Emellett a versenynek fontos sze-
repe volt abban is, hogy felhívja a figyelmet a biz-
tonságos munkavégzés fontosságára, és az erdei
munkák során a szakképzett munkaerő nélkülözhetetlenségére. Az I. Parkerdő Kupa Fakiter-
melő Versenyt az erdőgazdaság hagyományteremtő céllal szervezte, a rendezvényhez a bajnai
falunap és az Andreas Stihl Kft. támogatása biztosított méltó keretet.
A megmérettetésen az erdőgazdaság szinte összes erdészete képviseltette magát, az első he-
lyezett a Bajnai Erdészet fakitermelő csapata lett, akik a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Andreas Stihl
Kft. által felajánlott, mintegy 80 000 Ft értékű ajándékot vihették haza. A fakitermelő verseny
végén a STIHL Timbersports szakavatott versenyzői tartottak bemutatót, melyen hazánk vá-
logatott fakitermelői kápráztatták el tudásukkal és ügyességükkel a nagyérdeműt. 



ADÁSvÉTEl

Eladó: oszlopkaktuszok (155-200 cm magasak), Agave fili-
fera (70 cm-es). Tel. 06-20-342-6609.

Szarvasagancsot vásárolok magas áron. Hétvégén is hívjon
bizalommal! Tel. 06-70-222-9707.

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

Egy szezont használt mobil légkondicionáló fél áron eladó.
Tel. (26) 385-387.

Almási Katalin vásárol bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, csipkét,
könyveket, szőrmét, kitüntetést, bizsukat, borostyánt, ezüs-
töt, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel. 06-20-597-8280.

ÁllÁST KERES

40-es mobil háziasszony takarítást vállal. Tel. 06-70-277-
9955.

ÁllÁST KÍNÁl

Éttermi vezetőt keresünk. A Rosinante Stílusos Vidéki Szál-
loda* és Étterem a Szentendrei-szigeten éttermi vezető
munkatársat keres. Elvárások: több éves szakmai tapaszta-
lat á la carte étterem és rendezvények területén, nagyfokú
rugalmasság, megbízhatóság, Szentendre vonzáskörzetében
található lakóhely. Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre
várjuk szeretettel: rosinante@rosinante.hu.

A Ferenczy Múzeum szentendrei munkavégzési helyre pénz-
ügyi ügyintéző munkatársat keres. Részletek a
www.femuz.hu és a www.kozigallas.gov.hu oldalakon.

Szentendrén, a Dunakorzón vendéglő azonnali belépéssel
keres mosogatót, konyhai segítőt, pultos-felszolgálót. Je-
lentkezés: 06-70-670-7089., vagy fényképes önéletrajzzal:
akuhajdavilmos@gmail.com.

Piaci árusításra gépkocsival rendelkező munkatársat kere-
sek. Hétvégi munka. Tel. 06-20-966-4853.

EGÉSZSÉG

Körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-
30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxid-fürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-
340-1392.

EZoTÉRIA

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

KIADó lAKÁS

Jó helyen, jó áron, jó szoba dolgozó főnek kiadó. Tel. (26)
310-675.

Garázst vagy tiszta raktárhelyiséget bérelnék bútorraktáro-
zásra, 2-3 hónapra. Tel. 06-30-893-4424.

Szentendrén, a 11-es főút mellett 24 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-30-643-1100.

Idősgondozásért cserébe lakhatás Szentendrén. Tel. 06-30-
577-5862.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérelhető, legalább kétszobás bú-
torozatlan házat vagy házrészt, főleg a belvárosban
vagy a közelében. Tel. (26) 718-003, 06-70-258-8562.

lAKÁS, INGATlAN

Szentendrén, a Füzesparkban 14 lakásos, téglaépítésű
társasház IV. emeletén (lift nincs) 54 nm-es, 2 szobás,
felújítandó, de akár azonnal költözhető, erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-30-255-6273, 06-70-252-
1547.

Szentendrén, Pismány legszebb helyén 1080 nm-es, közmű-
vesített, déli fekvésű, panorámás, zsákutcában lévő telek –
buszmegállóhoz közel – tulajdonostól eladó. Irányár: 25,9
millió Ft. Tel. 06-20-279-9230.

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

Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30-949-6456.

oKTATÁS

Matematikából és fizikából korrepetálást, előrehozott érett-
ségi vizsgára felkészítést vállalok speciális feladatsorokkal.
Tel. 06-30-855-3543.

Matematikakorrepetálás, érettségire felkészítés nagy gya-
korlattal a Belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.

Rajztanítást, vizsgára felkészítést vállal művésztanár a Bel-
városban. Tel. 06-30-617-6750.

Gitároktatás kicsiknek és nagyoknak! Tel. 06-30-533-7304.

SZolGÁlTATÁS

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra is – megbízható,
empatikus, referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendel-
kező pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát
vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.

Pedikűr, manikűr, Shell-lakkozást vállalok otthonában. Hú-
széves tapasztalattal és referenciával rendelkezem. Ha sze-
retne megismerni, hívjon, és személyesen is tudunk
időpontot egyezetni. Tel. 06-30-279-1172.

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

Asztalos munkát vállal. Fából mindent. Tel. (26) 318-219,
06-30-319-7278.

Lakossági villanyszerelés., bojler-vízkő eltávolítása. Min-
den, ami villany. Tel. 06-20-243-3065, Szatmári László. 

uTAZÁS

Baráti társaság 1 napos (október 3.) szarvasi autóbuszos ki-
ránduláshoz útitársak jelentkezését várja. Program: arboré-
tum, mini Magyarország-makett, hajókázás, gyógyfürdő.
Tel. 06-30-944-5331.

üDülÉS

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

üZlET

Szentendre belvárosában teremgarázs kiadó. Tel. 06-20-
322-9311.

Szentendre szívében étterem kiadó. Felszerelt konyhával,
nagy belső udvarral, valamint pincehelyiséggel rendelkezik,
amely kiváló helyet adhat boresteknek és rendezvényeknek
egyaránt. Ár megegyezés alapján. Tel. 06-20-437-1153.

Szentendrén cukrászüzem kiadó. Tel. 06-30-468-7858.

Szentendre óvárosában, a Péter-Pál utcában felújított (10
nm eladótér + raktár) üzlethelyiség kiadó/eladó. Tel. 06-20-
311-3007.
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Nysz.: 13-0323-04
„Használható nyelvtudás”

• Angol, német, spanyol, olasz nyelvekből a
csoportok tervezett indulása

szeptember 14. és szeptember 28.

• Egyéni órák, online oktatás és egyéb 
nyelvek megbeszélés szerint.

• Általános és szakmai fordítás

További információért keresse fel a honlapun-
kat, kérdéseivel forduljon hozzánk telefonon

vagy emailben!

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

Telefon: (26) 312-94, 06 20 254 8619
E-mail: mozaikhun@hotmail.com

http://mozaikhun.tripod.com
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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

Békési Körös Kolbász
VALÓDI BÉKÉSI ÍZEK ÍNYENCEKNEK

Garantáltan „E”-mentes
Minden szerdán 8-tól 19-ig, 
minden szombaton 8-tól 14-ig
Szentendrén, a Városkapu üzletház 
parkolójában

bekesikolbaszbolt.hu 
+3630/5524377

Átköltöztem!

A Dumtsa Fehérnemű új címen!
Jókai u. 4.: 
3 perc séta, 

a Fehérház mögött, 
az Agy Tanodával szemben

Várom régi, valamint 
új vásárlóimat szeretettel

Nyitva: 
H: 13.00-18.00, 

K–P: 10.00-18.00, Sz: 9.00-13.00

Manikűr, pedikűr, gél-lakkozás (egy szín,
francia és díszítés), lábmasszázs
Szentendre, Jókai u. 4.
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Nálad a labda!
A DuNAKANyAR vÍZISPoRT-üNNEPE A v8-BAN 
– 2015. SZEPTEMBER 12.

A szentendrei vizesnyolcas uszoda és Szabadidőközpont ad
otthont szeptember 12-én, szombaton az idén 10. jubileumi
évébe lépett KóPÉ uvSE szervezésében a Nálad a labda! egész
napos sportrendezvénynek.

A KÓPÉ Úszó- és Vízilabda Sportegyesületet tíz esztendővel ezelőtt
alapították kiváló vízilabdázóink: Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt.
Elhivatott munkájukhoz a magyar vízilabda utánpótlás ikonikus alak-
jától, Kemény Ferenctől kölcsönözték mottójukat: „Mi nem vízilab-
dázókat nevelünk, hanem embereket, akik mellesleg nagyon jól
vízilabdáznak.” Az egyesület tíz éve alatt több ezer gyermek válasz-
totta a KÓPÉT úszás, vízilabda, műúszás és triatlon sportágakban.
Mára 150 igazolt vízilabdázójuk van, akik nemcsak a korosztályos
bajnokságban, de a válogatottak bajnokságában is rendre sikerrel
szerepelnek, évente rangos bajnoki címet szerezve.
Kósz Zoltánt kérdeztük a hagyományteremtő céllal megrendezésre
kerülő sportnapról:
„A KÓPÉ UVSE életének utóbbi két-három évében úgy éreztük, vál-
toznak az idők és az idejáró gyerekek, ma már nem elég „csak” a csa-
ládias hangulatú edzéseken, a mérkőzéseken találkozni a szülőkkel
és velük. Szerettük volna, ha a jó eredményeket a mindennapi kö-
zösségi élményeken felül  egy ünnepi, nagyszabású eseményen ün-
nepelhetjük meg. Bár tíz éve jelen vagyunk sikerrel a Duna-
kanyarban, továbbra is szeretnénk hosszú időre megvetni a lábun-
kat Leányfalun és Szentendrén egyaránt, s ezzel az eseménnyel szán-
dékunk a város és az egyesület között is szorosabb együttműködést
kiépíteni. Petőváry Zsolttal és a szülők segítségével állítottuk össze
a programot: a vizes sportágak széles spektrumát mutatjuk meg

ezen a napon. Az I. Kópé Vízilabda Kupán négy utánpótlás csapat
mérheti össze tudását, az I. Dunakanyar Úszóbajnokságra pedig a
térség 15 gimnáziumából és általános iskolájából érkeznek a gyere-
kek a váltóversenyre. Az egy-egy hosszt leúszó, 8 tagú csapatok a
pörgős megmérettetésen a közönség lelkes buzdítása mellett vív-
hatnak meg a vándorkupáért. 
Nem titkolt célunk a rendezvénnyel a vízilabda népszerűsítése, s
mellette a V8 uszoda megismertetése még szélesebb körben. A nap
különleges eseménye lesz az OB1 vízilabda  gálamérkőzés, melyen a
2014-15. évi őszi felnőtt férfibajnokság döntőjét ismételjük meg a
Szolnok és az OSC összecsapásával. A bemutató meccs komoly ed-
zőmérkőzést jelent a két csapatnak, hiszen mindketten érdekeltek a
bajnoki ligában és a magyar bajnokságon. A Szolnok kispadján
magam is ott ülök majd a mérkőzésen, hiszen 5 éve kapus-edzője
vagyok a csapatnak. Büszke vagyok arra, hogy a  sportünnepen 
országos és világbajnokok, a vízilabdasport hazai és nemzetközi sze-
replői, a magyar válogatott kétharmada jelen lesz. 
A sportrendezvényen szeretnénk köszönteni Mihály Norbert úszó-
edzőt, aki szintén a V8-ban tart évek óta felkészítést a helyi gyere-
keknek. Az edző a napokban tért vissza Argentínából, a transz-
plantáltak világjátékáról, ahol mentoráltja, Jeszenszky Judit két
aranyéremmel és egy ezüstéremmel erősítette a magyar szervátül-
tetett sportolók sikerét.”                                                                 Sz. N.

NÁlAD A lABDA! – programok

vizes Nyolcas uszoda 
és Szabadidőközpont
Szentendre, Kálvária út 16/c.
Szeptember 12.

08.30 Ünnepélyes megnyitó
09.00 I. KÓPÉ Vízilabda Kupa Mérkőzések
11.00 I. Dunakanyar Úszóbajnokság Versenyek
11.30 I. KÓPÉ Vízilabda Kupa Mérkőzések
13.50 Szinkronúszó bemutató
14.00 OB1 Gálamérkőzés: Szolnok - OSC
15.30 I. Dunakanyar Úszóbajnokság Versenyek
16.00 I. KÓPÉ Vízilabda Kupa Mérkőzések
18.00 Ünnepélyes díjátadó
18.30 10 ÉVES KÓPÉ OB1B CSAPAT volt KÓPÉsok csapata mér-

kőzés
19.30 Final Event

Szentendrei világcsúcs Argentínában
Augusztus 24. és 30. között az argentínai Mar del Plataban 44 ország sportolója versenyzett a szervátültetettek világjátékán.
Szentendre városát Jeszenkovits Judit és edzője, Mihály Norbert (Norbi bácsi) képviselte. 

Jeszenkovits Judit kombinált máj- és veseátültetése hat éve történt. 
A sikeres szervátültetés után nem sokat gondolkozott, a következő
évben elkezdett sportolni: úszni és teniszezni. Azóta mindkét sportág
az élete részévé vált, az edzések mellett rendszeresen versenyez is. 
Az idei világjátékon a legmerészebb álmainál is jobban szerepelt: két
számban – 50 méter pillangón és 100 méter gyorson – világbajnok
lett, közülük az 50 méter pillangót világcsúccsal nyerte. Emellett 
50 méter hátúszásban megszerezte az ezüstérmet, és tagja volt a
bronzérmet nyert váltócsapatnak is!
Hazánkat harmincegy sportoló képviselte a világjátékokon, akik nyolc
sportágban álltak rajthoz, és közel kilencven érmet szereztek. A részt-
vevő 44 országból Magyarország az előkelő, negyedik helyen végzett.
A szép eredményhez Judit is hozzájárult.

Jeszenkovits Judit és edzője, Mihály Norbert ezúton szeretné megkö-
szönni a Kinizsi Honvéd Sportegyesületnek, a Vizes Nyolcas Uszodá-
nak, valamint Szentendre városának támogatását! 


