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HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk 
8-9. oldalán olvasható

arcok
A szakipari képzésrõl, a szentendrei ipartestület munkájáról beszélgettünk Bakos Lehellel (4. oldal).
Pénteken nyílik meg az újjáépült Mûvésztelepi Galéria. A Szentendrei Régi Mûvésztelep jelenérõl,
jövõjérõl kérdeztük Szakács Imre festõmûvészt, dr. Dietz Ferenc polgármestert és Gulyás Józsefet,
városunk korábbi alpolgármesterét (11. oldal). Dr. Gaál Endre nagyprépost szentelte fel múlt vasárnap
az izbégi Szent András templom új orgonáját (10. oldal). A Rákóczi iskola elsõ és második osztályos
testvérpárja, Fülemen Tánya Lea és Tamara Dorina kiállítása nyílt meg a MûvészetMalomban a tavaly
indított „Életem elsõ kiállítása“ sorozatban (12. oldal).

Bakos Lehel Gulyás József Dr. Gaál Endre Fülemen Tánya Lea Fülemen Tamara Dorina

Tizenegy éve együtt
„Hungarikumokat” vittünk Salon de Provence-ba

Ismét magyar kuriózummal sikerült kedveskednünk Franciaországnak, amikor május
14. és 19. között testvérvárosunkban, Salon de Provence-ban járt a Szentendrei
Önkormányzat, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete és a Péter-Pál Énekkar küldöt-
teibõl alkotott huszonhat fõs delegáció.

Dr. Dietz Ferenc polgármester átveszi az ajándékot
Michel Tonontól, Salon de Provence elsõ emberétõl

Ott a gyõzelem, 
ahol az egyetértés

Ezt bizonyítja a Bogdányi út végén található Régi Mûvésztelep
megújult és kibõvült épülete, valamint az új kiállítótér elsõ
rangos kiállítása: Európa elsõ mûvésztelepének a Prien am
Chiemsee kortárs mûvészeinek bemutatkozása. Szakács
Imre festõmûvésszel a Szentendrei Régi Mûvésztelep
Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk a sikerhez
vezetõ útról.

Bizony, hosszú éveken keresztül városunk egyik szégyenfoltja
volt a Régi Mûvésztelep galériája. Persze nem az ott folyó

mûvészeti tevékenység, hanem az épület lehangoló állapota
miatt. A május 24-én szombaton átadásra kerülõ új épület azon-
ban már minden tekintetben megfelel azoknak az elvárásoknak,
amelyek akkor fogalmazódnak meg a Szentendrére érkezõ
vendégben, amikor a 11-es úton négy nyelven is elolvashatja,
hogy rövidesen a festõk városába érkezik.
„Ez az új beruházás egy hosszú folyamat és széles összefogás
eredménye. Ibi semper est victoria, ubi concordia est. Ott a
gyõzelem, ahol az egyetértés.” – idézte Publis Syrust Szakács
Imre beszélgetésünk kezdetén. – „Sok intézmény és magán-
személy együttmûködése nélkül ez a gyõzelem sem születhetett
volna meg. Szinte mindent siker koronázott, amibe bele-
kezdtünk, és itt olyan eredményekre gondolok, amelyeknél a
Régi Mûvésztelep játszotta a fõszerepet. Ehhez persze az kel-
lett, hogy az ügyünket politikai hovatartozás nélkül mindenki
támogassa.“ 

Folytatás a 11. oldalon

Marseilles-tõl néhány kilo-
méterre, a dél-francia táj
román kori épületekkel tarkí-
tott ligetes kisvárosában,
Salon de Provence-ban a helyi
mûvelõdési központ, az Espace
Charles Trenet aulájában
legalább négy nyelv kevere-
dett egymással a fülledt leve-
gõben. A bábeli zûrzavar kö-
zepette hét énekkar tagjai,

francia, spanyol, német és
magyar kóristák várták a fel-
lépést, de elõbb meg kellett
küzdeniük a helyi szervezés
adta sajátságosan rugalmas
keretekkel. Nem hiába mond-
ják, hogy a Marseilles-hez
közeli népek mentalitása
inkább olaszos, mint franciás:
húsz-harminc perc ide vagy
oda igazán nem számít, a lé-

nyeg, hogy együtt lehetünk.
Végül rendezõdtek a sorok, s a
sportcsarnoknyi terembe vo-
nulva pazar lakoma fogadta a
vendégeket: vörös- és rozé-
borok, helyi specialitások, va-
riációk gyöngyhagymára, rizs-
re és sült húsokra, provence-i
mártásra, pitypanglevélre, ruc-
colára és különbözõ desszer-
tekre. Folytatás a 2. oldalon
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 
Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Liliom Gyógyszertár, Vasúti 
villasor  (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik 
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet. 
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel: 
ha az orvos a receptet 
sürgõs jelzéssel látja el

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szentendre Város Önkormányza-
tának adócsoportja tájékoztatja
Önöket, hogy a parkolási matricák
megérkeztek hivatalunkba, az
adócsoportnál átvehetõk.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
az iparûzési adóbevallás benyúj-
tási határideje május 31.

ALKALMI HÁZTARTÁSI
HULLADÉK
LOMTALANÍTÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Városi Szolgáltató Zrt.
ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK
LOMTALANÍTÁS-t végez az alábbi
ütemezés szerint

II. ütem: május 24.
Boldogtanya - Petyina -Tyúkos-
dûlõ-Pap-sziget - Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady End-
re út

III. ütem: május 31.
Belváros (Dunakanyar krt. - Duna
által határolt terület)

IV. ütem: június 7.
Pismány (Sztaravodai út - Duna-
kanyar krt. - Cseresznyés út -
Napos sétány által határolt
terület)

V. ütem: június 14.
Izbég (Bükköspart - Füzespark -
Vasvári ltp. - Sztaravodai út - Dö-
mörkapu által határolt terület)

VI. ütem: június 21.
Pannónia-telep (Vasúti villasor -
Pannónia u. - Telep u. - Dera patak
által határolt terület)

Lomtalanítás során kizárólag a
zsákokban kihelyezett „zöldlo-
mot“ szállítja el a szolgáltató!

Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az
ütemtervnek megfelelõen, szom-
baton 15.00 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett lomot nem áll
módunkban összegyûjteni.

A késõbbi viták elkerülése érde-
kében a letakarított területekrõl
videófelvétel készül.

A kerti zöldhulladék hulladékud-
varunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszál-
lítási számla mellé csatolt Hul-
ladék Híradóból tájékozódhat. 

További információkért keresse
fel honlapunkat www.szentend-
re.hu vagy hívja: 06 26/501-026

Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Iroda

Folytatás az 1. oldalról

Az elsõ gálaesten Salon de Pro-
vence testvérvárosai együtt
köszöntötték Szentendrét,
amelynek egykori polgár-
mestere, Kállay Péter az akko-
ri francia városvezetõkkel
közösen tizenegy esztendõvel
ezelõtt írta alá a testvérvárosi
együttmûködésrõl szóló char-
tát. Ezután hosszú adoráció
következett, amelyben a salo-
niak, Aranda de Duero, Wert-
heim, Huntingdon-Godman-
chaster és Szentendre küldöt-
tei öt nyelven emlékeznek meg
a két város több mint egy
évtizedes gyümölcsözõ kap-
csolatáról, kiemelve a barokk
építészettel, a tokaji borokkal
és a magyar pálinkával kap-
csolatban szerzett élményei-
ket. Szentendre polgármes-
tere és Salon elsõ embere,
Michel Tonon kölcsönösen
megajándékozta egymást.
„Nagy öröm, hogy itt lehetünk.
Amellett, hogy megköszönjük
a lehetõséget, szeretném kife-
jezni a reményemet, miszerint
a jövõben még intenzívebb és
egyre élénkebb lesz a kapcso-
latunk egymással” – fogalma-
zott dr. Dietz Ferenc. S hogy
az említett élõ kapcsolat
szorosabbra fûzõdhessen,
revümûsorral és tánccal foly-
tatódott a fesztivál.
A második estén, szombaton
kilenc órától már az elmélyül-
tebb zenéé volt a fõszerep. Hét
kórus mutatta meg, mire képes
az emberi hang: francia részrõl
a saloni Chorale au Fil des
Notes, az Ensemble du Con-
servatoire, a Chorale Empéri,
valamint a szomszéd város,
Pélisanne kórusa, a Pélichante
lépett színpadra. A werthei-
miek a Feelings kórussal adtak
elõ klasszikus, gospel és
afrikai eredetû kórusmûveket,
spanyol részrõl Aranda de
Duero Antonio Bacieróról el-
nevezett városi zene- és tánc-
mûvészeti iskolájának nõi kó-
ristái elevenítették föl egye-
bek mellett a jól ismert Guan-
tanamera címû slágert. A

klasszikus felállású, négy-
szólamú énekes kórusok kö-
zött szokatlan és üdítõ jelen-
ség volt az est egyedi hang-
zású ének- és zenekara, a szen-
tendrei Péter-Pál Énekkar,
amely fanfárral vonult szín-
padra, s hétféle hangszert is
megszólaltatott. 
Máriáss Péter énekkarvezetõ
társaival középkori költõk
verses imádságai, valamint
moldvai csángó népdalok szö-
vegei és dallamai alapján hat
dalt hangszerelt kétszólamú
énekhangokra, gitárra, hege-
dûre és fuvolára. Kobza Vajk
udon (arab lanton) kísérte a
dalokat, emellett önálló pro-
dukciót is bemutatott a mint-
egy öt-hatszáz fõs közönség
legnagyobb örömére. A vas-
tapsot meglepett és elégedett
moraj kísérte, amikor a test-
vérvárosi egyesület fõszer-
vezõje, Mauricette Roussel
bejelentette: vasárnap a vár-
kastély területén épült román

kori Saint Michel templomban
a reggeli misén újra hallható
lesz az énekkar. (Késõbb így
is lett – másnap fél kilenckor
teli templom fogadta az éne-
keseket.) A gálaest végén a
mintegy kétszázötven énekes
a környékbeli zenebarátoknak
elõadta a Friedrich Schiller
versébõl és Beethoven IX.
szimfóniájából gyúrt Európai
Himnuszt, valamint Vangelis
klasszikusát, A paradicsom
meghódítását.
A jól sikerült, fiatalos szent-
endrei szereplésre Salon de
Provence-ban legutóbb 2001-
ben került sor, amikor Fran-
ciaországban Magyarország
kulturális évét ünnepelték. 
A viszontlátogatása sem kell
sokat várni: szeptemberben a
vendégszeretetbõl ötösre vizs-
gázott saloniak látogatnak el
hozzánk, hogy egyebek mel-
lett ismét zenei programokkal
ajándékozzuk meg egymást.

Bokor Tamás

Tizenegy éve együtt

A szentendrei delegáció a Saint Michel templom elõtt. 
A fotón nem szerepel Pintér László, aki a képet készítette.
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A polgármester 

naplója
május 26.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 Új Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 Civil örökbefogadási prog-

ram okleveleinek átadása
16.00 Befektetõkkel megbeszélés
18.00 Szentendréért Közalapítvány

kuratóriumi ülése

május 27-28.
08.00 Beregszászi együttmûködési

lehetõségekrõl megbeszélés

május 29.
10.00 Chachipe kisebbségi konfe-

rencia
14.00 Dunakanyar Nyári Játékokról

megbeszélés
16.00 Volt szovjet laktanya befek-

tetõi elképzeléseirõl
megbeszélés

18.00 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

május 30.
10.00 1+1 pályázati út átadása
14.00 DIEGO 100. üzletének

átadása Szentendrén

Kéményseprés
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja
Szentendre lakosait, hogy a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat május 26. és június 30. között
látják el a kft. munkatársai, valamint díjat is szednek. A dolgozók
megbízólevéllel rendelkeznek.

Személyváltozás 
a Költségvetési Bizottságban
Miután Fülöp Zsolt képviselõ az elõzõ testületi ülésen kilépett a
Polgári Koalíció Frakcióból, a testület módosította az önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A képviselõk új
ülésrendje szerint a független képviselõk (Hajdu Gábor és Fülöp
Zsolt) egymás mellett ülnek a polgármesterrel szemben, míg a
Polgári Koalíció tagjai az üléstermi patkó jobb oldalán foglal-
nak helyet, az MSZP és az SZDSZ képviselõi pedig baloldalt. 
A Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság
új elnöke Tolonics Gyula lett. Új tagként Dicsõ Zoltánt választot-
ták meg, aki a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi
Bizottságban viselt tagságáról lemondott, helyére Fülöp Zsolt
került. Magyar Judit lemondott a Pénzügyi, Költségvetési,
Vagyongazdálkodási és EU Bizottságban betöltött tagságáról.
A frakcióban történt egyeztetés és a testület jóváhagyó dön-
tése alapján utóda Radványi G. Levente lett.

Napirenden 
a Városi Szolgáltató ügyei

Egyhangúlag fogadta el a testület a Városi Szolgáltató Zrt.
mérlegbeszámolóját a május 13-i testületi ülésen, de akadt
néhány kérdéses pont. Az üzleti jelentésbõl kiderült, hogy

2007 novemberében a gázmotor meghibásodásából keletkezõ
9,9 millió forintos javítási költséget az akkori cégvezetõ elis-
merte mint VSZ-kötelezettséget. Ebbõl az összegbõl az Energia-
blokk Kft. részérõl megtérült 4,8 millió forint, de a költség
fennmaradó összegének sorsa még kérdéses. A VSZ Zrt.
álláspontja szerint a káreseménybõl eredõ anyagi teher nem a
város cégét terheli. Az uszodát kivitelezõ cég két irodát és szo-
ciális helyiséget újított fel a VSZ épületeiben, de mivel errõl
nem készült szerzõdés, ez a kérdés is rendezésre vár. 2005-ben
ezres nagyságrendben állították le a hulladékszállítási szám-
lázást. Az eltelt idõszakban ezek díjainak, kamatainak beha-
jtására nem történtek lépések. Erre vonatkozóan a VSZ Felügyelõ
Bizottsága vizsgálati jelentést készít szeptemberre, a félévi
mérlegbeszámolóig.

•
A tavalyi évet a cég 34 millió forintos veszteséggel zárta, amely-
nek rendkívüli, 24 milliós része a gázmotor-káreseménybõl, a
parkolási rendszer bevezetésébõl és a korábbi cégvezetõ,
Horváth Gusztáv munkaviszony-megszüntetésével kapcsolatos
összegekbõl tevõdik össze. Az üzleti tevékenység eredménye
már 2006-ban is 10 millió körüli negatívumot mutatott, akkor
egy 11 millió forintos rendkívüli bevétel (a leendõ uszoda
telkének eladása) tette nyereségessé. 2007-ben ilyen bevétel
nem keletkezett, ezért a 2006-ban is meglévõ mintegy 10 mil-
lió forintos negatívum maradt. A hiánya abból ered, hogy az
eddigi díjemelések nem fedezték a kiadásokat.

•
Az uszoda energiaellátására az Aquapalace Kft. alapító okiratá-
nak mellékszolgáltatási szerzõdése szerint, amelynek tar-
talmáról korábban nem született testületi döntés, a VSZ-nek
kell biztosítania a szükséges hõmennyiséget. Ennek meg-
valósításához egy 90-100 millió forintos beruházást kell végre-
hajtani. Erre vonatkozóan egyfelõl testületi döntés szükséges a
beruházást illetõen, másrészt június elsõ hetében a testület
rendkívüli ülésen tárgyal a fûtõmû-korszerûsítéssel kapcsolatos
vizsgálat tükrében a végrehajtandó fejlesztések részleteirõl.
A Városi Szolgáltató likviditási helyzetérõl ugyancsak egy-
hangúlag döntöttek a városatyák. Az elõterjesztésbõl kiderült,
hogy javult a helyzet, a gázszolgáltatóval szemben fennálló
tartozást sikerül kezelni, azonban a kintlévõségek behajtására
nagyobb figyelmet kell fordítani.

•
A hõdíj 4,86%-kal, 3 025 Ft/légköbméter/GJ-ról 3 172-re
emelkedett. A korrekciót a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium és a lakótelepi Közös Képviselõk Klubjának az ülésen
jelenlévõ képviselõje is tudomásul vette. Az alapdíjak változat-
lanok maradtak.

•
Horváth József vezérigazgató a Felügyelõ Bizottság díjazásának
megemelését kezdeményezte, tekintettel arra, hogy az igaz-
gatóság megszûnése óta a bizottsági tagok jelentõs mennyi-
ségû többletfeladatot látnak el. Kun Csaba alpolgármester a
képviselõ-testületi ülésen elismerte, hogy a tagok jól végzik
munkájukat, de indítványára az elõterjesztést levették a
napirendrõl. Az indoklás szerint a cég anyagi helyzete most
nem teszi lehetõvé az emelést, arról majd a féléves mérleg
ismeretében döntenek.

Közmeghallgatás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 13. §-a szerint: 

„A Képviselõ-testület évente legalább egyszer, elõre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és szervezetek képviselõi

közérdekû kérdéseket és javaslatokat tehetnek.”

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
június 24-én, kedden 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében 
(Városház tér 3.), melyre tisztelettel meghívom.

dr. Dietz Ferenc polgármester

Hamarosan virágzik a parlag-
fû, ami sokunknak allergiás
panaszokat okoz. A növény
elsõsorban utak és vasúti sínek
mentén, elhanyagolt füves
területeken, parlagon hagyott
területeken és szántókon for-
dul elõ, nem fejlõdik zárt nö-
vénytakarókban, gondosan
ápolt gyepekben és kertekben.
A parlagfû virágzásával és az
ellene való védekezéssel jú-
liustól októberig számolha-
tunk. A leghatékonyabb mód-
szer a kora tavaszi gyomlálás,
illetve tömeges elõfordulás ese-
tén a bimbók megjelenése elõt-
ti kaszálás. A parlagfû elleni
küzdelemben az ingatlantulaj-
donosoknak körülbelül három
kaszálással kell számolniuk. 
Szentendre város közigazga-
tási belterületén az ingatlan
tulajdonosa (kezelõje, hasz-
nálója) köteles a tulajdonában
lévõ területen a virágbimbók
megjelenése elõtt a parlagfû
ellen védekezni.  Az ingatlan-
tulajdonosok kötelesek gon-
doskodni az ingatlan elõtti
járda és az úttest közötti ki-
épített vagy kiépítetlen terü-
let, járda hiányában az ingat-
lan határától számított 1,5 m
széles területsáv gondozásáról,
gyommentesítésérõl. 

A 2000. évi XXXV. tv. június 30-
ig teszi lehetõvé az ingatlantu-
lajdonosoknak az önkéntes
védekezést, ezt követõen a
jegyzõ írásban figyelmezteti a
tulajdonost a parlagfûirtási
kötelezettségére. Amennyiben
az írásos figyelmeztetésben
foglalt idõpontig az ingat-
lantulajdonos nem tesz eleget
kötelességének, vele szemben
közérdekû védekezést kell el-
rendelni és terhére növényvé-
delmi bírságot kell kiszabni. 
Az idei évben is szeretnénk
pályázni a parlagfû elleni
küzdelemben munkanélküliek
közhasznú munkavégzésének
igénybevételére. Ahhoz, hogy
hatékonyabb, megelõzõ mun-
kát végezhessünk, szükséges
lehet a civil szervezetek foko-
zottabb bevonása a parlagfû-
mentesítés „reklámozásához”.
Idén is kívánunk parlagfû-
mentesítési lakossági akciót
szervezni, ennek tervezett
idõpontja június vége-július
közepe, tehát a virágzás elõtti
idõszak. 
Amennyiben kérdésük vagy
bejelentésük van a parlagfûvel
kapcsolatban, hívjanak az 503-
310-es telefonszámon.

Magyarosi Erzsébet
városi fõkertész

Védekezzünk a parlagfû ellen!

A „Városháza házhoz jön”
fórumsorozat keretében 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
szervezünk

június 3-án, kedden 
17 órai kezdettel

a Városháza dísztermében
(Városház tér 3.)

A FÓRUM TÉMÁI:

• Új egészségügyi központ 
és gyógyszertárak

• Bevásárlóközpontok
Szentendrén

• Greenhill Stúdió létesítése
Szentendrén

• Szálloda építési lehetõségei
• Városi pályázatok

Kérem, jöjjenek el, hogy az
aktuális, fenti tárgyú kérdéseket

közösen meg tudjuk vitatni!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Amikor Kossuth Lajos kisza-
badult a börtönbõl, barátai
5000 forintot gyûjtöttek neki
az újrakezdéshez. Õ nem fo-
gadta el az ajándékot, hanem
az utolsó fillérig az akkori
Iparegyesület részére bocsá-
totta az összeget. Azóta sokat
fejlõdött a hazai iparosképzés,
ám manapság a felsõoktatás
elõtérbe kerülésével sajnos
egyre népszerûtlenebbé vál-
nak a szakmák. Errõl beszél-
gettünk Bakos Lehel építész-
mérnökkel, aki rendhagyó tár-
latvezetése révén igyekszik
megszerettetni az általános
iskolásokkal a szakmunka
szépségeit.

– Miként került bele az Ipar-
testületek Országos Szövet-
ségének projektjébe?
– Az Ipartestület pályázatot
nyert a szakmák népszerû-
sítésére. Ezt a három hétig
tartó programsorozatot támo-
gattam azzal, hogy az építé-
szet- és kultúrtörténeti gyûj-
teményem legjelentõsebb és
legérdekesebb darabjait köl-
csönadtam nekik egy kiállítás
erejéig, és a résztvevõknek
elõadásokat tartok az építõ-
ipar múltjáról, jelenérõl és
jelentõségérõl. Láthatók itt
régi mûrajzok, az építészeti
stílusokat bemutató tablók, és
korabeli, míves kézírással kiál-
lított számlák, amelyekbõl
kiderül, hogy a dualizmus kori
Magyarországon, „az iparosok
hõskorában” mindössze 5%-
os adó sújtotta a mesterem-
bereket.
– Mostanában nem túl nép-
szerûek a szakmák, hiszen a

fiatalok zöme inkább diplo-
mát akar szerezni. Miért
tûnik úgy, hogy a kettõ kizár-
ja egymást?
– Végsõ soron senki nincs elzár-
va attól, hogy továbbtanuljon,
még az sem, akinek „csak” szak-
mája van. A szakma megszer-
zésének legfõbb értelme, hogy
az ember ne legyen kiszolgál-
tatva a társadalomnak. Nagy
probléma, hogy vannak olyan
szakmák, amelyekre úgy tûnik,
nincsen szükség. De csak lát-
szólag, hiszen a társadalom
soha nem nélkülözheti a mes-
terembereket. Ha megnézünk
egy kézzel készített tárgyat és
egy gyári terméket, könnyen
észrevehetjük, hogy ég és föld
a különbség.
– Hogyan lehet jól nevelni a
jövõ mesterembereit, ha a ve-
võk is inkább késztermékeket
vesznek, mert az olcsóbb?
– A lényeg, hogy ne csak a
szakmaszeretetet próbáljuk
táplálni az emberekben, ha-
nem az igényes kínálatra igé-
nyes kereslet támadjon: ahol
pénz van, ott fölmerüljön az
igény a szépre.
– Hogyan fogadták a gye-
rekek az Ön által vezetett
elõadásokat?

– Érdeklõdõek, sokat kérdez-
nek. A három hétig tartó épí-
tõipari akció ideje alatt fogad-
tunk többek között egy fogya-
tékos tanulókból álló csopor-
tot is. Meglepõ volt, hogy õk
is izgalmasnak találták a tár-
latot. Szívesen kalauzolnám a
gyerekeket mindennap.
– Kérdés, hogy innen távoz-
va végül milyen döntést hoz-
nak a továbbtanulás kérdé-
sében. Vajon lesz még, aki
tíz-húsz év múlva téglát
rakjon?
– Egy paradox példa: egyik
ismerõsöm egy papírüzemben
dolgozik, ahol célgépek segít-
ségével borítékokat, dobo-
zokat hajtogatnak és ragasz-
tanak. Ezeket a célgépeket egy
gépészmérnök kezeli. Egysze-
rûen nincs piaci igény annyi
gépészmérnökre, mint ameny-
nyit képeznek. Másfelõl vi-
szont igaz, hogy ha egy gépet
mérnökember kezel, akkor
könnyebben boldogul vele:
átlátja a mûködését, és ha
elromlik, meg tudja javítani.
Nagy szükség van rá, hogy az
emberek egyszerre rendel-
kezzenek elméleti tudással és
egyúttal jó iparosok legyenek.

Bokor Tamás

A kétkezi munka dicsérete
Az Ipartestület küldetése, hogy minél többen iparkodjanak

szakmát szerezni
Az építõipart igyekezett népszerûsíteni a Szentendrei Kistérségi Ipartestület április
7. és 25. között, ezután pedig a többi szakma (kereskedelem, vendéglátás stb.) kerül
sorra, közülük is elsõként a közlekedés és a szállítmányozás. A háromhetes építõi-
pari kurzuson a Bercsényi utca 3. szám alatt általános iskolásoknak és a középiskolás
korosztálynak tartottak pályaválasztási tanácsadást, valamint konferencianapokat
a vállalkozók számára. A részletes programról a www.szkit.hu honlapon lehet
tájékozódni.

Tengeren túli
tapasztalatok

A szentendrei polgárõrök ráéreztek 
az amerikai oktatási modellre

Amerikai tanulmányúton szerzett tapasztalatokat a rend-
õrség és a polgárõrség együttmûködési lehetõségeirõl
Mozsgai Endre, a Polgárõrség Szentendre vezetõje. Március

28-án egy kilencfõs magyar rendõr-polgárõr közös delegáció
tagjaként utazott – saját költségén – tizenöt napra az Egyesület
Államokba, hogy New York, San Francisco és Los Angeles
rendõrségeinek és polgárõrségeinek vezetõivel folytasson
eszmecserét. Az utazók vendéglátói között olyan nevek szere-
peltek, mint Kaleta Gábor konzul, Roger Thomas, a manhattani
17. körzet polgárõrségének vezetõje, Charles J. Keohane San
Franciscói rendõrfõkapitány-helyettes, Cameron Kim, a Los
Angeles-i rendõrfõkapitány hivatalának kommunikációs tisztje
és William J. Bratton, Los Angeles rendõrfõnöke.
A tanulságos utazás alatt kirajzolódott, hogy a rendõrök és a
polgárõrök viszonya, közös munkája minden városban más
értelmezést nyer. A paletta egyik végletét a polgárõrség „segéd-
rendõrségi” szerepe képviseli: New York polgárõrei bilinccsel
járnak, s a bûnözõket jogukban áll letartóztatni. New Yorkhoz
közeli egyes városokban az éles lõfegyver is része a polgárõrök
felszerelésének. San Franciscóban inkább „az átlagosnál éberebb
és a jogkövetésre érzékenyebb” állampolgárokként kezelik õket.
Ami viszont közös az amerikai modellekben: valamennyi meglá-
togatott városban lényegesen több pénz jut a polgárõrök
munkájára, mint idehaza.

Hogyan lehet enyhíteni a rossz anyagi körülményeken és a pol-
gárõrök lanyhuló kedvén, miközben javulhat a megítélésük is?
Az elsõ lépést a polgárõrök oktatásának szigorításával kell
megtenni. A szentendrei polgárõrök közrendvédelmi szakem-
berekkel együtt már korábban kidolgoztak egy oktatási rendet,
amely véletlenül kísértetiesen hasonlít az amerikai képzési
rendszerhez: kötelezõ, 80 órás alapképzés és vizsga elõzi meg
a jövõben az utcai járõrszolgálatot. Jelenleg folyik Budapest és
környéke 54 polgárõr szervezetének „oktatási reformja”.
„A kialakítandó közös képzési rendszer lényeges elemeit refor-
máljuk meg éppen. Valószínûleg a New York-i és szentendrei
példára is alapozunk majd az együttmûködõ rendõri szervek
elvárásainak figyelembevételével” – fogalmaz Mozsgai Endre. –
„Ha színvonalas a képzés, rendezett, egységes, formaruhás a
megjelenés, az állampolgárok is komolyabban veszik az
egyesületünk tagjait, s könnyebben együtt tudunk mûködni a
rendõrökkel is, hiszen tudják, hogy a már kiképzett polgárõrök
megfelelõ jogi, pszichológiai és rendvédelmi tudással bírnak.”

B. T.

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
KÖZLEMÉNYE
Az elmúlt héten két esetben is úgy követtek el
ismeretlen tettesek bûncselekményt Érden,
hogy magukat rendõrnek adták ki. Május 16-án
a reggeli órákban egy érdi nõ lakásába ment be
két férfi azzal az ürüggyel, hogy a házban
betörés történt, és ellenõrizniük kell az ott
lévõ értékeket. A sértett beengedte õket, a két
férfi a nõtõl 150 000 forintot tulajdonított el.
A cselekmény elkövetõi fekete, POLICE feliratú

pólót viseltek, azonban semmiféle igazolványt
nem mutattak fel. 
Május 15-én kora este egy érdi férfi házába ment
be az ismeretlen tettes ugyanezzel a módszer-
rel, ahonnan 380 000 forintot vitt magával. 
Kérjük, hogy amennyiben magát hivatalos
személynek illetve valamely szolgáltató
képviselõjének kiadva érkezik önökhöz valaki,
ellenõrizzék annak hitelességét, hogy valóban
az általuk megjelölt cégtõl (rendõrség, áram-
szolgáltató stb.) érkeztek. 
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A Szentendre és Vidéke 18.
számában megjelent vezércikk
címe (Helyén marad a Bárczi
iskola) megtéveszti a közvé-
leményt, nyugvópontra helye-
zi azt, ami valójában nem meg-
oldott. A tárgyalások nap-
jainkban is folynak, sok jóin-
dulatú kezdeményezés kerül
mérlegelésre, szakmai anya-
gok készülnek az iskola fenn-
maradása érdekében. Ugyan-
ebben a cikkben ellentmon-
dást is találhatunk: „Szent-
endre Város Önkormányzatá-
nak képviselõi és polgármestere
látogatásuk során megállapí-
tották, hogy az iskola felújított
épülete jó állapotban van,
korszerû”. Ezzel szemben
Wentzel Ferenc, a megyei köz-
gyûlés alelnöke új épület létre-

hozását tartaná megnyugta-
tónak.
A Pest Megye Önkormányzat
2008. április 25-i határoza-
tában pontokba foglalta az
iskola további mûködtetésé-
nek feltételeit. Amennyiben
azon települések önkormány-
zatai – ahonnan az itt tanuló
gyermekek járnak – nem tud-
nak egyezségre jutni a közös
finanszírozást illetõen, akkor
a határozat 5. pontja szerint a
megyei fenntartó „a szentend-
rei Bárczi Gusztáv Általános
Iskolát jogutód nélkül 2008.
augusztus 31. napjával meg-
szünteti.” Tehát azt állítani,
hogy a Bárczi megmarad,
egyelõre felelõtlenség.
Továbbra is aggódunk gyer-
mekeinkért!

Kollégáimmal együtt naponta
találkozunk a szülõkkel, látjuk
szemükben a kétségbeesést,
velük együtt szembesülünk
azokkal a súlyos problémákkal,
amelyekkel az iskola meg-
szûnése esetén meg kellene
birkózniuk. A gyerekek egy
része csak bentlakásos in-
tézményben tudná folytatni
tanulmányait. Tiszteletre mél-
tó, és maximálisan támo-
gatandó minden olyan szülõ,
aki vállalja, hogy sérült gyer-
mekét otthonában tartja. Az
embert próbáló, életre szóló
feladat teljesítésével olyan
biztonságot, védelmet biz-
tosítanak gyermekeiknek,
amit a legszakszerûbb, legjob-
ban felszerelt intézmények
sem tudnak megadni nekik.

Fájdalmas, hogy elismerés,
támogatás, segítségnyújtás
helyett olyan visszajelzést
kaptak, hogy erõfeszítésük
felesleges, gyermekük sorsáról
nem dönthetnek, kényszerpá-
lyára kerültek. Bentlakásos
intézményekben nem éreznék
biztonságban gyermekeiket,
mert a családból való kisza-
kítás traumáján kívül a szer-
teágazó egészségügyi prob-
lémák megfelelõ kezelését sem
látják biztosítva.
„Megoldásként” felmerülhet
még az integráció a környék
többségi általános iskoláiba. A
beintegrált tanulóknak az áthe-
lyezést követõen nagy létszámú
osztályban kellene megállni a
helyüket. Erre a gyerekek állapo-
tuk miatt nem alkalmasak, az
iskolák pedig nem felkészültek.
Ebben a tanévben is több olyan
gyerek érkezett, akik részesei
voltak az integrációnak, és
kudarccal telve kerültek hozzánk. 

Az oktatás-nevelés feladatain
kívül ez az iskola és gyógy-
pedagógus szakemberei biz-
tosítják azt az állandóságot,
elfogadó, szeretõ közösséget,
mely a gyermekek harmonikus
személyiségfejlõdését elõsegíti.
Bízom benne, hogy a nyil-
vánosság figyelme, támo-
gatása – ahogy eddig is – segít
abban, hogy tanulóink sorsa
megnyugtató módon ren-
dezõdjön.

Varga Gyöngyi
gyógypedagógiai tanár

A témával kapcsolatban meg-
kérdeztük dr. Dietz Ferenc pol-
gármestert, akitõl azt a választ
kaptuk, hogy még folynak a
tárgyalások az iskola fenn-
tartójával, a megyei önkor-
mányzattal. Egyelõre nincs új
fejlemény, de amint bármilyen
megállapodás, döntés születik
az ügyben, arról lapunkat
tájékoztatni fogja.

Helyén marad a Bárczi iskola?
Néhány gondolat egy hiányzó kérdõjelrõl

Hétfõ este, éjfél elõtt 
a Margit-híd közepén, 
a korláton kívül állva

egy 29 éves fiatalember ön-
gyilkosságra készült. Kezében
fényképek és iratok, ame-
lyeket egyesével dobált be a
vízbe. Benke Donát szentend-
rei tûzoltó éppen hazafelé tar-
tott egy önkéntes tûzoltó kol-
légájával, amikor észrevette
ezt a hétköznapinak nem
mondható helyezet, s azonnal
átlátta a szituációt. A híd
végén leparkolt, és gyalog
visszasietett a fiatalember-
hez. Közben hívta a 105-öt, és

a vele lévõ kollégáját meg-
kérte, hogy az arra járókat
térítse el a közelbõl, hiszen
gyakorlatból tudta, hogy
ilyenkor néhány „jópofa” be-
szólás sokat árthat.
A civilben lévõ Donát a férfi
közelébe érve bemutatkozott,
megkérdezte, mi történt, és
hogy hajlandó-e vele beszél-
getni. Közben rákönyökölt a
korlátra, könnyedén, mintha
csak egy kávézóban beszélget-
nének. A férfi pocskondiázta
magát: nincsen munkája, nin-
csenek barátai, a lakásából
kitúrták, elege van minden-

bõl. Donát nem hagyta el-
merülni az önsajnálatban, és
az idõt nem sajnálva lépésrõl
lépésre próbálta meggyõzni
arról, hogy vannak, akiket ér-
dekel a sorsa, akik figyelnek
rá, és segíteni szeretnének.
Közben megérkeztek volt kol-
légái, a fõvárosi tûzoltók, de
nem avatkoztak közbe, hagy-
ták, hogy folytassa a beszél-
getést, csupán a parancsnok
ment a közelükbe. Fél óráig
tartó gyõzködés után a fia-
talember megígérte, hogy le-
mászik a párkányról. Meg is
tette, majd kezet fogott meg-

mentõjével, és elmondta: csak
azért gondolta meg magát,
mert szimpatikus volt neki
Donát. Rövid ideig még beszél-
gettek, majd a tûzoltók az ott

várakozó mentõautóba kí-
sérték a férfit.
Benke Donát kérdésünkre
elmondta, hogy jólesõ érzés
tudni, hogy egy kétségbeesés-
ben lévõ embernek sikerült
reményt adnia. Mint elmond-
ta, szemtõl szembe még nem
volt ilyen helyzetben, bár
hasonló mentési akcióban vett
már részt. Részben ösztönösen
cselekedett, részben korábbi
tapasztalatai alapján. Be-
szélgetés közben nem próbál-
ta meg visszahúzni a fiatalem-
bert, nem tett hirtelen moz-
dulatokat, végig ura volt a
helyzetnek és magabiztosan
cselekedett. Sikerült elnyernie
a férfi bizalmát, aki végül az
õszinteség, a türelem hatására
elfogadta a segítséget.

E.

Beszélgetve mentett életet
Civilben segített a kétségbeesett fiatalembernek

Benke Donát

OÁZISOÁZIS
SZÉPSÉGSZALONSZÉPSÉGSZALON
Megnyílt:
Szentendre Bolgár u. 8.
T: O6-26-312-924

• Nõi-, férfi-, gyermek
fodrászat 

• Hajhosszabbítás
• Hajgyógyászat

(Rising) 
• Számítógépes

frizuratervezés
• Kozmetika 
• Avon tanácsadás
• Manikûr, mûköröm 
• Paraffinos kézápolás
• FülbelövésA Városkapu üzletházban



LÉVAI BIANKA
Az „AGY” Tanoda Két Tanítási
nyelvû Általános iskola 12 éves
tanulója

Mottóm:
„A gyermek szeme a jövõ tükre.
Jaj, annak, aki elhomályosít-
ja.” (Juhász Gyula)

1.Egészség, sport, életvitel
• egészségnevelõ, felvilágo-

sító interaktív elõadások,
filmek

• dohányzást, alkoholt és
drogfogyasztást megelõzõ
program

• orvosi és védõnõi szûrõ-
vizsgálatok (pl. fogászat,
szemészet, gerincvizsgálat)

• finom, válogatott ételek,
italok, gyümölcsök a men-
zán, a büfében

• „Kapcsold ki a tévét!” isko-
lai és városi játszó- és
sportkörök

• tömegsport mozgalom (fu-
tás, úszás, bicikli, evezés,
foci versenyek)

• a Duna közelsége miatt a
vízi sportok (kajak, kenu,
evezés) fejlesztése

• családi hétvégék, vetél-
kedõk a Duna-parton

• szervezett kirándulások,
gyalogos-, bicikli-, vízi
túrák, városnézés gyere-
keknek 

• városi takarítási napok,
papír- és hulladékgyûjtés,
pataktisztítás

2.Kultúra
• diákfesztiválok, óvodai, is-

kolai színjátszó- és tánc-
csoportok bemutatkozása 

• városi alkotónapok, több
diákünnep, diák kézmûve-
sek vásárai, pályázatok,
kiállítások

• népdal- és néptáncverseny,
kórustalálkozók, modern-
tánc-versenyek

• városi ünnepeken elõtér-
ben legyenek az iskolák
elõadásai

• több, gyermekeknek szóló
színházi- és mozielõadás,
koncertek, híres vendégek-
kel közönségtalálkozók

• internet-teázó,
• bolhapiac gyerekeknek

(megunt ruhák, játékok,
könyvek cseréje)

• rászoruló gyerekek segítése
(írószerekkel, könyvekkel,
játékokkal) a diákok saját
ajándékaiból (pl. karácsony-
kor, Mikulás csomagból)

• nemzeti ünnepeink megis-
merése, méltó megemléke-
zés, más népek szokásainak,
ünnepeinek elfogadása (pl.
Halloween)

• mûvésztelepek: híres fes-
tõkkel, képzõmûvészekkel
találkozási lehetõség 

• középületek díszítése gyer-
mekrajzokkal

3.Nevelés-oktatás városi
szinten
• nyelvtanulás: az anyanyelv,

nemzeti hagyományok és az
idegen nyelvek tanulásának
az elõtérbe helyezése, az
Európához tartozás erõsí-
tése (diákcsere, levelezés,
testvériskola, nyelvvizsga
általános iskolásoknak is)

• mûvészeti képzés: a mû-
vészeti oktatás fejlesztése
a „mûvészetek városában”
(zene, tánc, színészet, kép-
zõmûvészet alap, közép- és
felsõfokon is)

• öko-iskola: környezettuda-
tosságra nevelés a közép-
pontban (a Pilis, Dunaka-
nyar természeti szépségei-
nek, városunk épített kör-
nyezetének a megismerése,
védelme, állatvédelem)

• egészségnevelés: egészsé-
ges életmódra ösztönzés
(mindennapos testmozgás,
tömegsport, minõségi éte-
lek az étteremben és az isko-
lai büfében, szenvedély-
betegségek megelõzése)

• tolerancia: más kultúrák és
gondolkodás, a másság elfo-
gadtatása (kapcsolatfelvé-
tel külföldi, más nemze-

tiségû, tõlünk nehezebb
helyzetben lévõ diákokkal,
sérültekkel, integrálás, szo-
kásaik, életmódjuk megis-
merése)

• gyermekház-program: sza-
badidõ hasznos eltöltése
(ingyenes mûvészeti és ta-
nulmányi szakkörök, sport-
körök, alkotó mûhelyek,
táborok, kirándulások, tú-
rák szervezése)

• tanulóház: továbbtanulási
esélyek növelése (korre-
petálás, felzárkóztatás, te-
hetséggondozás, intenzív
felvételi elõkészítõk a 7-8.
osztályban)

• társadalom: a demokrácia az
iskolában (valós diákönkor-
mányzat, más diákszerve-
zetek, szövetségek, önkép-
zõkörök, fordított napok,
„hónap tanára” választás)

• a városhoz kötõdés erõ-
sítése, hagyományápolás
(az eddiginél szorosabb is-
kolai kapcsolatban a Skan-
zennal)

4.Városfejlesztés gyerek-
szemmel:
• több pihenõpark, bekerített

és õrzött, kutyapiszok-men-
tes játszóterek kialakítása,
a meglévõk javítása, vé-
delme

• uszoda, strand, korcsolya-
és görkorcsolya-, Heely's
pálya, tenisz- és sportpá-
lyák, sportcsarnokok, ka-
landpark, tánc- és tornater-
mek építése

• nyáron is mûködõ, ingyenes
vagy csekély összeggel
igénybe vehetõ közösségi-
és játszóházak, kreatív
mûhelyek, tiniklubok és
gyermekétkeztetéssel fog-
lalkozó éttermek kialakítása

• színház és rendezvényház
építése (pl. bemutatókra,
elõadásokra, bálokra)

• járdák, kerékpárutak, zeb-
rák a biztonságos gyalogos
közlekedéshez, parkolási
lehetõségek, biciklitárolók
az iskolák környékén, isko-
lajelzõ táblák elhelyezése

• tanösvények kialakítása,
gondozása

• városi iskolabusz szolgálat,
Skanzen-járat

• iskolák, gyermekek által

használt helyek akadály-
mentesítése, pihenõhelyek

• szelektív hulladékgyûjtés-
hez tárolók, több szemét-
gyûjtõ elhelyezése

• több ajándék juttatása a
gyerekeknek (pl. iskolakez-
dõk, ballagók ajándékozása,
gyereknapon ingyenes fagyi
minden gyereknek)

• ingyenes múzeumi, szín-
házi, Skanzen-belépõk min-
den szentendrei ovisnak,
diáknak a diákigazolvány
mellé

• kedvezményes könyvvá-
sárok diákoknak

• mûvészettel, sporttal, kul-
túrával és oktatással fog-
lalkozó polgári szervezetek
támogatása

SZATMÁRI Z. BENCE
A Barcsay iskola 8. osztályos
tanulója

Hogy miért indulok a polgár-
mester-választáson? Elsõ-
sorban értetek, másodsorban
pedig Szentendréért. Sokan
azt gondolhatják, hogy egy
hétvége alatt nem lehet vilá-
got váltani, de egy próbát min-
denféleképpen megér, gon-
doljunk vissza pár nagy ural-
kodóra: Napóleon, Cézár, Nagy
Sándor… Mi lett volna, ha õket
nem választják meg gyerek-
napon gyerekpolgármester-
nek? Valószínûleg a waterlooi
csatát valami ismeretlen Pierr
vezette volna, és Róma secperc
alatt megbukik. De szeren-
csére õket megválasztották…
ezért kérlek titeket, hogy
tegyétek le a voksotokat mel-
lettem. 

Ki ne gondolt volna már arra,
egy fárasztó tanítási nap után,
hogy a menzakaja a fél fogára
sem elég? Szerintem min-
denkivel elõfordult ez a prob-
léma, és ez is orvosolható. Ha
megválasztotok, gondom lesz
arra, hogy a mi iskolánkhoz
hasonló jó hírnevû iskolák
megkapják, amit érdemel-
nek… ezt persze jó értelem-
ben értem. A gyönyörû szép
Bükkös-partot még szebbé
tehetjük egy kis munkával,
amire szintén lesz gondom.
Tele vagyok tervekkel kon-
certek terén, mert miért ne
lehetne megünnepelni a gye-
reknapot egy valamire való
együttessel… Szeretném ezt
is valóra váltani, hogy a ti ked-
venc énekesetek tegye még
szebbé a gyereknapot.
Ki az az elvetemült, aki szereti
a finomfõzeléket?! (improvi-
záció) Na, mert ha én polgár-
mester leszek, szabadalmaz-
tatni fogom a NEM elõtagot
erre az ételnek nevezett un-
dormányra! Szentendre nem
hunyászkodik meg a finom-
fõzelék elõtt! Aztán, hogy
mennyire szeretnénk tovább
aludni iskola elõtt! Adok tel-
jes kettõ, azaz kettõ másod-
percnyi felhõtlen mennyorszá-
got csengetés elõtt, merthogy
amikor megválasztanak, az
után a sulicsengõ 8:00:02-kor
fog minket megrémíteni!
Gondoljatok bele, mennyi dol-
got tudnék az érdeketekben,
az érdekünkben tenni akár ta-
nulás terén, akár a henyélés
terén! Mert mi az, hogy hét-
végére házi feladat, kérem
szépen! Már a hétköznapi is
igazságtalan, de hogy még azt
a napot is, amikor isten is
pihen, elveszik tõlünk a szom-
battal együtt! Na nem! Ezen
változtatni kell, változtatni
fogunk!
A segítségetekre van szük-
ségem ahhoz is, hogy a japán
turistacsoport, amelyikkel
mindenki találkozott már, ne
csak azt mondhassa el, hogy
milyen gyönyörû város, hanem
azt is, hogy milyen fiatalsá-
gorientált! MERT BENNÜNK,
BENNETEK VAN A JÖVÕ! Még
ha pár napnyi gyermekuralom-
ról is van szó, ezt a pár napot
teljesen ki kell használnunk!
Ezek mellett szeretnék még
egy privát szentendrei Dis-
neyland-et, de ez már a jövõ
zenéje… Köszönöm szépen,
hogy meghallgattatok, és
remélem, helyesen cselek-
szetek.

Viva la Szentendre!
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Bemutatjuk a diák polgármester-jelölteket 
Május 24-én, szombaton 10 órakor a Városháza dísztermében választják meg a „diák-választópolgárok” a diák pol-
gármestert, aki a gyermeknap alatt ellátja e felelõsségteljes tisztet, és különbözõ kiváltságokra is jogosult lesz.
Szentendre iskoláiban a hét elején megtörténtek a jelöltválasztások. Folytatjuk az iskolák jelöltjeinek bemu-
tatását. Elõzõ lapszámunkban az Izbégi, a Szent András és a Református iskola jelöltjeirõl olvashattak, most az
AGY és a Barcsay iskola jelöltjei következnek.
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Május 23. péntek 

16 óra
„Ahogyan mi látjuk
Szentendrét” – 
GYERMEKNAPI RAJZ-
VERSENYre benyújtott 
alkotások díjnyertes képei 
kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja Török
Katalin mûvészettörténész.
Helyszín: Polgármesteri
Hivatal Galériája

Május 24. szombat

Mûsorvezetõ: 
Kudlik Júlia

10 óra
Diák polgármesterek
vetélkedõje, diák pol-
gármester-választás a
diákküldöttek által.
Helyszín: Polgármesteri
Hivatal, díszterem
14 óra
Megnyitó, köszöntõ,
tájékoztatás a Czóbel 
parkban

14.30 
Csúfolódó és szatmári 
táncok (Izbégi iskola)
14.45
Eszes Viktória: New York 
15 óra
Well Dance táncstúdió
bemutatkozása 
16 óra
Lovasbemutató (természetes
lókiképzés) – Horváth
Frigyes 
17 óra
A Dzsungel könyve címû 
musical elõadása –
Református Gimnázium szín-
játszó köre
19 óra
Széles Izabella koncertje

Május 25. vasárnap 

Mûsorvezetõ: 
Novodomszky Éva

9 óra
Polgármester,
fõvédnök, 
diák polgármester 
köszöntõje

9.30
Mátyás király és az igaz-
mondó juhász – Villasori
Tagóvoda Zöld csoportja
10.15
Barcsay Iskola bábcsoportja:
Tukán tánc (marionett 
bábjáték)
Marék Veronika: Surranó 
és Brekkenõ Béka szerenád:
tátogó show 
11 óra
Zöldág-járás – Hétszínvirág
Tagóvoda középsõ csoportja 
12.00
Altabla' Percussion Groupe
(dobok zenéje)
12.30
A Hapcikirály – Lázár Ervin
mûve 
13 óra
Miamano gyermekruha 
divatbemutató
13.30
János Vitéz sulikomédia –
Szent András iskola
14 óra
Kötélugró csapat táncos-
zenés mûsora
14.30
Az Izbégi iskola mûsora:

GYERMEKNAP 
A KÖNYVTÁRBAN
Szeretettel várjuk a játszani
szeretõ labdadobálókat,
ügyes kezûeket, barkácsolni
szeretõket, a versmondókat,
énekeseket és mindenki mást,
szombaton – május 24-én –
10-tõl 13 óráig a Pest Megyei
Könyvtárba.

KÉK MADÁR MESEKLUB
Mesék bábokkal, dalokkal,
hangszerekkel 2-4 éveseknek
a Püspökmajori Klubban
(Hamvas B. u. 4.) minden
szerdán 10-tõl 11 óráig.
Belépõ: 350 Ft.

GYEREKNAPI JÁTSZÓHÁZ
Május 24-én, szombaton 10
órakor a lakótelepi klub-
könyvtárban (Hamvas B. u. 4.)
butikolás lesz. Mindenki vi-
gyen magával festeni való
kelmét és pólót.

SZERESD A TESTVÉRED!
Halász Judit mûsora május 31-
én, szombaton 16 órakor
kezdõdik a MûvészetMalom
udvarán (Bogdányi u. 32.).
Belépõ: 1000 Ft. Jegyek a
Tourinform Irodában kap-
hatók.

GARABONCIÁS 
GYEREKNAP 
A SKANZENBEN
Május 25-én, vasárnap 9-tõl
17 óráig a Felsõ-Tiszavidék
tájegységben vesszõparipa,
nemezlabda, kötélverés,
rongybaba, csuhépillangó,
gúzsszúró, Mátyás-plakett és
körtemuzsika készítése, re-
neszánsz motívumok festése,
cipósütés. A Játékudvarban
énekes, táncos, ügyességi
játékok, õrlés a szárazmalom-
ban. Tudós Garabonciások a
szárazmalomnál, a cipósütés-
nél, a gyermekjátékoknál és a
tájegység portáin.
11 órakor Bábakalács Báb-
színház Jambóza Bábcirkusz
c. elõadása
15 órakor Táncház Babinecz
Sándor vezetésével és a Gázsa
zenekarral
A Tótágas vasárnap mûhe-
lyeiben babaszalon, bûvész-
mutatványok, papírszínház,
babakonyha, „hangadó”,
hangszerkészítés, vasárnapi
komédia a Babraszínházban.
11.00, 15.00 õrlés a vízi-
malomban, malomjáték és
táblásjáték, mosás, szappan-
fõzés mézeskalács sütöde.

SZENTENDRE VÁROS I. JÓTÉKONYSÁGI GYERMEKNAPJASZENTENDRE VÁROS I. JÓTÉKONYSÁGI GYERMEKNAPJA
május 23-24-25-én a Czóbel Parkban

zenedarabok fagotton;
rumba tánc; a Napraforgó
népdalkör mûsora 
15 óra
A Templomdombi iskola
mûsora: break dance; hip-
hop tánc; zenedarabok szax-
ofonon 
15.30
Reneszánsz komédia –
Móricz Zsigmond Gimnázium
mûsora
16 óra
Szalagostánc-bemutató – 
II. Rákóczi Ferenc iskola
mûsora 
17 óra
Balkán Expressz koncert
18 óra
Karaoke bemutató

EGÉSZ NAPOS SZABADTÉRI
PROGRAMOK

Csak május 25-én:

Kisállat bemutató 
10-12 óra
Rodeo-bika, 

szumo-bemutató, 
gladiátor játék, ugrálóvár,
elektromos autózás,
Szelektív Road Show –
Állomások 
(mindenért jutalom jár): 
halászd ki a szennyezõ
anyagot a gumi-
medencébõl, Tetra Pack
Puzzle, pet palack teke,
kukatündér társasjáték,
szelektív totó, 
iksz memóriajáték

Május 24-25-én:

Jelmezes fényképezés, 
óriás fatáblafestés
vízfestékkel, kézmûves
foglalkozások 
a helyi iskolák
szervezésében, pónilo-
vaglás, csacsifogatolás,
tevesimogatás, sétahajózás
13.30 (20 perc) és 14.30 
(20 perc), lovasbemutató,
gyermekkonyha

Fõszervezõ: 
dr. Szántó Csilla 
és Stiglmayer Gábor

Fõvédnök: 
dr. Szántó Csilla, 
dr. Dietz Ferenc 
polgármester felesége

Szponzoraink, akiknek elõre
is köszönjük a támogatását:

Fõ támogatónk:
RAIFFEISEN BANK Zrt.

További támogatóink: 
Interspar Zrt.
VSZ Zrt.
Szamos Marcipán Kft.
Surányi Cukrászda
TELMEX Kft.
TV 5
Gondolat TV
Pilis Rádió
Szentendre és Vidéke újság
MIAMANO Gyermekruha
Kereskedés
Opel Gombos Kft.
WellDance Sporttánc
Egyesület
Milenko, Corner Szerb
Vendéglõ
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8 helytörténet

„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja 
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.:  06/26/312-980  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

ASzentendrei Könyvklub
néhány évvel ezelõtt ké-
peslap kiadásával nép-

szerûsítette a Bükkös-hídi
Apor-emléktáblát, amely a vá-
ros elsõ okleveles említésének
évére (1009) hívja fel az arra
járók figyelmét.

Nemrég a fõtéri könyvesbolt-
ban a megszokott szentendrei
képeslapok között találtam
egy új, rendhagyó, városunk
különleges értékeit bemutató
képeslapot. A Százszorkép Bt.
képeslapján Millok Tamás fo-
tómûvésztõl huszonöt külön-
bözõ szentendrei kapu lát-
ható. Hatására levettem köny-
vespolcomról Horler Miklós
Szentendre címû könyvét,
amely a Városképek-Mûem-
lékek sorozatban jelent meg
1960-ban. 
Majdnem fél évszázaddal ez-
elõtt a szerzõ máig egyedülál-
ló módon, a monográfiai tel-
jesség igényével dolgozta fel
épített örökségünk mûemlék
értékû épületeit és azok
összességét, városképi együt-
tesüket. A történelmi belváros
közel nyolcvan épületének
egyenkénti, részletes leírása
során foglalkozik kapuzatuk-

kal is, majd ezt írja: „Szent-
endre általános városképi és
mûemléki jellemzésérõl szólva
érdemes talán még azt is meg-
jegyezni, hogy Szentendre a
szép kapuk városa. Barokk
házainkra és városképeinkre
egyébként is jellemzõ a kapuk
hangsúlyos kialakítása, de
ilyen kis területen, ilyen vál-
tozatos és mûvészi értékû
anyag elég ritka ahhoz, hogy
legalább néhány szóban kitér-
jünk rá.” 
Az egyházi épületek és keríté-
seik kapuzatának jellemzése
után megállapítja, hogy a
belváros számos XVIII. század-
ban vagy a XIX. század elején
épült lakóházán is találunk
olyan kapukat, amelyek mû-
vészi formáikkal a városkép
„ékszerei”, és a kisléptékû
városképben fokozott hang-
súlyt kapnak. 
A belváros utcáit járva, akár
egyedül, akár vendégeim tár-
saságában, mindig szívesen
állok meg magam is egy-egy
szép kapu elõtt. Ilyenkor meg-
csodálhatja az ember a fából
vagy vasból készült, templom,
lakóház vagy éppen egy ka-
csárnya (pince) kapuját. Lehet
nagykapu, fiakapus nagykapu
vagy akár egy kiskapu is.
Könnyen megállapítható,
hogy hagyománytisztelõ mó-
don karbantartottak, cikor-
nyásan „modernizáltak”, vagy
éppen elhanyagoltak, pisz-
kosak, porosak ezek a kapuk.
Sajnos az utóbbiból van a
legtöbb. A belváros egyébként
– ha még valaki emlékszik rá –
1991-ben a Nemzeti Örökség
részévé vált.
Nem célom, de elég nehéz is
lenne beazonosítani ezeket a
kapukat, mert egyrészt Horler
Miklós leírása óta megváltoz-
tak az utcanevek, másrészt,
mert – más városoktól eltérõen
– a szentendrei épületeken
nincs vagy olvashatatlan a
házszámtábla. Ez alól – Bubla
János várostársunk kezdemé-

nyezésének köszönhetõen –
egyedül a Dumtsa Jenõ utca
kivétel.
Bevallom, van két kedvenc
kapum is. Az egyik a Kossuth
Lajos utcában található. 
A HÉV-állomástól a városköz-
pont felé menet az elsõ szent-
endrei mûvészi remekmû, egy
számomra ismeretlen asztalos
munkája. Kõkeretes, egyenes
záradékú, kétszárnyas kiska-
pu, kovácsoltvas kilinccsel.
Faragott motívumai teljesen
épek, de ezer és ezer repedés
van rajtuk. Olyan ez a kapu,
mint egy szép, nagyon-nagyon
öreg ember ráncos arca. 
A másik kedvenc kapum elõtt
is gyakran elmegyek. A ház,
amelyet Horler Miklós a tíz
legszebb kapuzatú ház közé
sorolt, a Rákóczi utcában
található. Kapuja kerékvetõ-
köves, kosáríves nagykapu.
Két hatalmas, kazettás szár-
nya tekintélyt sugároz. Rajta
rajszögekkel kitûzött papír-
fecnire írt házszám, amely
mintha grimaszt vágva nézné
a szemközti városházát.

Máté György

Szentendre 
a szép kapuk városa (?)

GOZSDU MANÓ ÉLETE

Gozsdu Manó, a keresztségben
Emmanuel, 1802-ben Nagyvá-
radon született. Apja román,
édesanyja magyar származású
volt. Pozsonyban tanult jogot,
és 1824-ben ügyvédi oklevelet
szerzett. Hamarosan Pest
egyik keresett és sikeres
ügyvédje lett, sok pert meg-
nyert, védõbeszédeit nyomta-
tásban kiadták, és egyre tekin-
télyesebb vagyon felett ren-
delkezett. A Király utcában
megvásárolt egy nagy házat a
szomszédos telekkel együtt.
Alapító tagja volt a Hazai Elsõ
Takarékpénztárnak, Pest vá-
lasztott polgáraként részt vett
a város társadalmi életében.
A szabadságharc alatt õ el-
nökölt a magyarországi ro-
mánok gyûlésén, ahol a
Batthyány-kormánynak bizal-
mat szavaztak. 1860-ban lett
Krassó megye fõispánja, majd
országgyûlési képviselõvé vá-
lasztották. A legfõbb ítélõszé-
ki bírónak 1869-ben nevezték
ki. Nem sokáig lehetett ebben
a tisztségben, mert meg-
betegedett, és 1870 elején
meghalt.

KAPCSOLATA VITKOVICS
MIHÁLLYAL

Gozsdu Vitkovics Mihály ügy-
védi irodájában töltötte le a
jurátusi évét, de még ügyvéd-
segédként három évet is itt
dolgozott. Ez az idõszak meg-
határozó volt Gozsdu számára;
Vitkovicstól, a költõtõl, aki
született szerb létére igazi
magyar hazafi is volt, sokat
tanult. Vitkovics házában
megismerkedett a rendszere-
sen vendégeskedõ költõkkel
és írókkal; Kazinczyval, Ber-
zsenyivel, Kisfaludival és má-
sokkal. A magyar nyelv sze-
retete és megbecsülése itt ivó-
dott bele, olyannyira, hogy
1826-ban Pesten a tanácshoz
elsõként adott be magyarul

keresztlevelet. Elõtte ugyanis
évszázadokig a latin volt a
törvénykezési nyelv. (Többen
zokon is vették, hogy ezt egy
román férfi tette meg.) Az õ
kezdeményezésére kezdték a
pesti görög-román egyház
németül vezetett jegyzõköny-
vét magyarul szerkeszteni.
Vitkovics édesanyja, Glisics
Mária, a szentendrei szerb
esperes lánya volt. A költõ
sokat járt Szentendrén hiva-
talos és magánügyben egy-
aránt; húga és barátai itt éltek
a városban és környékén.
Bizonyára õ vitte Gozsdut
elõször Szentendrére.

GOZSDU MANÓ
SZENTENDRÉN

Az elsõ írásos nyom 1840.
május 3-áról van, amikor
Gozsdu Szentendrén járt. Ek-
kor szentelték fel Athanacko-
vics Plato szerb püspököt. Az
ünnepélyre eljött Esztergom
vármegye fõispáni helyettese,
Uzovics János, akit a többi
vendéggel együtt a város
határában Belgrády Pál ka-
pitány fogadott. Képvisel-
tették magukat a pesti, a
budai és a Szentendre környé-
ki községek. A vendégek a
város hét – köztük a római
katolikus – templomának ha-
rangzúgása és mozsárágyúk
durrogása közepette vonultak
végig az utcákon a székesegy-
házig. A szertartást Vitkovics
János budai esperes végezte,
a költõ Vitkovics testvére. A
beiktatás végén a papság éljen
– zsivio – kiáltásokkal három-
szor felemelte székével együtt
az új püspököt. Utána a
városházán százötven világi
vendég részére lakomát adtak.
Itt pohárköszöntõk hangzot-
tak el, többek között Gozsdu
Emmanuel úr, a helytartósági
tanács tanácsnokaira és titok-
nokaira emelte poharát. Min-
denrõl a Jelenkor címû lap szá-
molt be.

Az öreg kiskapu fotója
Oxfordba is eljutott

A házszám a városháza
ablakaiból is látható

Arcok a múltból
Gozsdu Manó Szentendrén

Az utóbbi években Gozsdu Manó nevével akkor lehetett
találkozni az újságok lapjain, ha az ún. Gozsdu Ala-
pítvány került szóba. Az alapítványt a pesti ügyvéd a
Budapesten tanuló román diákok részére hozta létre.
Pénzalapból és egy diákszállóból állt, amelyet ma
„Gozsdu-udvarnak” nevezünk. Ennek a VII. kerületi
épületegyüttesnek a tulajdonjoga most is feszültséget
okoz a magyar és román állam között.
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A felsõ-budai görög nem egye-
sült kerület polgárainak kö-
vetválasztási gyûlésére 1864.
július 19-én került sor Szent-
endrén. Elõször Gozsdu úr, a
pesti román küldött kért szót
magyarul. (Neki ez termé-
szetes volt, de bizonyára töb-
ben megdöbbentek, hogy egy
szerb egyházi gyûlésen valaki
magyarul mondta el véle-
ményét.)
Beszédében a szerb egyház
függõ kérdéseinek rendezését
kérte, és a szerb egyházon
belül egy román nemzetiségi
érsekség felállítását szorgal-

mazta. Felszólította a meg-
választandó követet, hogy
Karlócán, a kongresszuson „a
szerb érsek választásába addig
ne bocsátkozzanak, míg val-
lásunk ügyei közmegegyezés-
sel, s a román nemzet meg-
nyugtatásával el nem intéz-
tetnek”. Végül elfogadták
Gozsdu indítványát. Mind-
ezekrõl a Hon címû napilap
számolt be egy résztvevõ által
írt levél nyomán.

GOZSDU HAGYATÉKA

Gozsdu Manó elsõ felesége,
Pometa Anasztázia 1863 ele-
jén meghalt. Második fele-

ségét egy évre rá vette el,
Dumtsa Melanié-t, Dumtsa
Ignác pesti kereskedõnek –
Dumtsa Jenõ unokatestvé-
rének – leányát. Gozsdu Manó-
nak nem születtek gyerekei,
ezért hatalmas vagyonának
túlnyomó részét alapítvány
formájában a Magyarországon
tanuló román diákok ösztön-
díjára hagyományozta.
Gozsdu a román kultúra leg-
nagyobb mecénása volt ha-
zánkban, de a magyar alkot-
mányért is küzdött, és azt
hangoztatta, hogy a románok
politikai sorsuk javulását csak
a magyaroktól várhatják.
„Csak halálom után tudjátok
meg, ki voltam” – mondta.

GOZSDU ÖZVEGYE

Feleségének évi hatezer forint
életjáradékot – és más juttatá-
sokat is – biztosított végren-
deletében. Dumtsa Melanie
1879 júniusában férjhez ment
Nemeshegyi József Pesten
lakó birtokoshoz. Ekkor meg-
szûnt az életjáradéka, és hat-
vanezer forint végkielégítést
kapott. Ezekben az években
édesapja már Szentendrén élt.
Nemeshegyi József indult az
1881. évi országgyûlési kép-
viselõ-választáson a szent-
endrei választókerületben, és
õ lett a követ. Szentendrén a
választók több mint 90%-a rá
szavazott. Az egyik választási
alelnök Dumtsa Jenõ polgár-
mester volt.
Nemeshegyi Józsefné másod-
szor is megözvegyült, férjét
1896-ban temette el. A fõ-
város VI. kerületében, a Teréz
körút 27. szám alatt lakott
haláláig, 1913-ig.

Ürmös Lóránt

Arómai katolikus egyház
liturgiájának elenged-
hetetlen része a zene.

Az egyházi zene kezdetben
azonban csak a gyülekezeti
éneklést jelentette. A hívek a
papok irányításával az isten-
tisztelet szolgálatában több-
nyire a Szentírás tanítását
megerõsítendõ bibliai zsoltá-
rokat, himnuszokat adtak elõ.
Az egyházzene dallamkincsét
elõször 600 körül I. Gergely
pápa rendszerezte. A közép-
kori gregorián énekek máig
kedveltek az elõadók és kóru-
sok mûsorrendjének.
A katolikus liturgiában elõször
az 1600-as években jelenik
meg az instrumentális zene.
Ennek legfõbb eszköze a szinte
mindenki által ismert, de nem
mindenhol hallgatható orgo-
na. Amint a könyvek között a
Bibliát nevezik a „könyvek
könyvének”, úgy a zene terü-
letén az orgonát a „hangsze-
rek hangszerének”.
A leghatalmasabb fúvós hang-
szer eredetén máig vitatkoz-
nak a zenetörténészek. Töb-
ben a dudát, a pánsípot tartják

az elõdjének. De ismert, hogy
a Kr. e. II. században Görög-
országban nem a szél, hanem
a víz mûködtette az orgonát.
A „víziorgonák” feltalálójának
állítólag Ktésziodoszt tartot-
ták. Igazán örvendetes, hogy
a máig ismert három hydrau-
losz (víziorgona) egyik pél-
dánya a rómaiak idejében ki-
épített, hozzánk közeli Aquin-
cumban került elõ. A másik
kettõt Pompejiben tekinthetik
meg az érdeklõdõk.
A ma ismert, levegõ által mû-
ködtetett orgona Európában
Konsztantinosz Komprimosz
bizánci császár nevéhez fû-
zõdik. Õ ajándékozott egy ilyet
757-ben Pipin frank királynak.
Az azonban még sokkal kisebb
volt a ma ismert orgonánál. 
A hangszer azonban hama-
rosan elterjedt a különbözõ
országokban. Tudjuk, hogy a
német és francia szerzetesek
ezeket a kis hangszereket az
énektanításhoz használták
Majd a billentyûs és fúvós
hangszert egyesítõ új hang-
szer egyre tökéletesedett és
nagyobbodott. 980 körül Win-
chesterben már egy száznál
több sípos, 20-20 billentyûs
orgonát mûködtettek. A ke-
vert játékról azonban a kor
még keveset tudott. Van róla
feljegyzés, hogy kezdetben a
hangszeren való játék elég
nehézkes volt. A billentyûket
ököllel kellett leütni, vagy
könyökkel lenyomni. Majd las-
san tökéletesedett a hangszer,
és megjelentek az egyházi
zene hivatalos képviselõi is.
Közülük a legismertebb két-
ségtelenül Johann Sebastian
Bach (1685-1750), aki Lipcsé-
ben, a Tamás-templom kán-
toraként ült az orgona mel-
lett, és komponálta a máig
gyakran játszott mûveket.
Bach mûködése az orgonairo-
dalom fénykorát jelenti. Mel-
lette a barokk egyházi zene

legismertebb képviselõi az
ugyancsak német G. F. Händel
és az olasz Domenico Scarlatti.
A hitújító Luther Márton sze-
rint a zene isten adománya,
mert elûzi az ördögöt, hall-
gatása közben az emberekbõl
eltûnik a harag, az önhittség, 
Magyarországon az elsõ, or-
gonához kapcsolódó feljegy-
zések Hunyadi Mátyás idejébõl
ismertek. Tudjuk, hogy mû-
ködött orgona a király budai
várában, és egy kisebb a viseg-
rádi udvari kápolnában is. Ezek
mellett elsõsorban a nagyobb
egyházi központokban voltak
még orgonák. 1500 táján már
említik az egri székesegyház
és az esztergomi érsek orgo-
náit. Majd e mellett sorra meg-
jelentek az orgonák a külön-
bözõ települések templomai-
ban is. 
Szentendrén az István király
parancsára emelt, a Temp-
lomdombon álló plébánia-
templomunk történetébõl van
tudomásunk az elsõ orgonáról.
A török által megrongált, majd
többször leégett templomban
1732-ben egy négyszólamú
orgonáról esik szó, amit 1756-
ben egy „nyolc mutációsra”
bõvítettek. A török hódoltság
után a városban otthon talált
szerbek elsõ templomukat
1738-ban, az akkor még külön
településként számon tartott
Izbégen emelték. A késõbbi
századokban az itt élõ pra-
voszláv hívek számának csök-
kenésével a templomot azon-
ban egyre kevesebben hasz-
nálták, majd 1948-ban meg-
vásárolta a római katolikus
egyház. Az itteni egyházi
liturgiák zenei életét aztán
évtizedeken keresztül a karza-
ton felállított kis harmónium
szolgálta...

Pethõ Németh Erika

Kapcsolódó írásunk a 10. oldalon

Orgonatörténelem

Deviza alapú hitelek közvetítése ingatlanfedezettel
akár kezes és jövedelemigazolás nélkül is
végrehajtás alatt álló ingatlanra is
aktív bárlistásoknak is
meglévõ banki és magánhitel kiváltása is lehetséges
közüzemi terhek és APEH tartozás kifizetésére is
zártkerti ingatlanok is finanszírozhatóak
vegyes építésû és vályogházak is elfogadhatóak fedezetként
osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok hitel ügyintézése
nagy értékû házak, üzletek hitelezése is lehetséges 100 millió Ft-ig

VÁLLALKOZÓI HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!

jelzáloghitel ingatlan fedezettel hosszú távra
forgóeszköz hitel rövid lejárattal (1 év) 30 millió Ft-ig
folyószámla hitel akár tárgyi fedezet nélkül is
társasház építések kivitelezése (4 lakásostól)
fejlesztési és beruházási hitelek akár milliárdos finanszírozással

06-70/520-0270 • 06-20/514-3639 • 06-30/940-4664

TTiinnééddzzsseerr  

TTaannááccssaaddóó!!
GONDOZÁSI KÖZPONT 
SZENTENDRE
Sztaravodai u. 2. 
(a 11-es út mellett)

Kedd: 14-16 óráig

Szakképzett védõnõk várják
kérdéseidet! 
Mivel fordulhatsz hozzánk?
- egészségügyi problémák
- párkapcsolati kérdések
- ...vagy ha csak szeretnél egy

jót beszélgetni...
VÁRUNK lányokat, fiúkat 
és párokat egyaránt!

Iskola-egészségügyi Szolgálat

Az izbégi templom karzatán az új orogona



A szegedi Piarista Gimnáziumban
tartották ugyanis a Mozaik országos
tanulmányi verseny ünnepélyes
eredményhirdetését, ahol Seabrooke
Nicolette, az „AGY Tanoda” Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola 3. osztályos tanulója az Angol
nyelv kezdõ/5-6. osztályos kate-
góriában, 100%-os teljesítménnyel
vitte el a pálmát a nagyobbak elõl.
Öregbítve ezzel iskolája és otthona,
Szentendre, valamint – mivel a nagy-
papája csaknem 60 évvel ezelõtt
szintén ebben a szegedi gimnázi-
umban végzett – a családja hírne-
vét is. 
Niki a Mozaik tanulmányi verseny
négy internetes fordulójának
akadályait hibátlanul véve, 418
diák közül elsõ helyen jutott be a
budapesti Janikovszky Éva Álta-
lános Iskolában április 19-én meg-
rendezett országos döntõbe, alsó
tagozatosként pedig egyedül. A
lendülete persze itt sem hagyott
alább, hiszen 35 angolul kiválóan
beszélõ felsõs pályázott a helyére.
„Címét” megvédve azonban a 12 –
még magyarul is nagyon nehéz –
kérdésbõl álló feladatsort 45 perc
alatt, megint kifogástalanul oldot-
ta meg, és övé lett végül az orszá-
gos 1. díj is. 
Szívbõl gratulálunk és további sok

sikert kívánunk neki, a felkészítõ
tanárainak: Tóth Zsuzsa igazgató-
nõnek, Tóth Rita osztályfõnöknek
és természetesen a szüleinek is!  
Az örömhír mellett számunkra
többek között ez az eredmény is
bizonyítja, hogy a Tanodában öt
éve bevezetett két tannyelvû
oktatás, amely az anyanyelvi és ide-
gen nyelvi tudást egyidejûleg és
kiegyensúlyozottan fejleszti egyre
inkább „beérni” látszik. Ha az ide
járó gyerekek Nikit nem is múlják
felül, „csak” idegen nyelven gon-
dolkodni tanulnak meg, kialakul a
nyelvtanulás iránti pozitív hozzáál-
lásuk, könnyebben feldolgozzák az
angol nyelvû információkat, és
használják azt a hétköznapi kom-
munikációs helyzetekben is, az
iskolánk már akkor sem tett keveset.

Várjuk a kiváló diákunk nyom-
dokaiba lépõ, a nyelvtanulás iránt
komolyan érdeklõdõ gyerekek to-
vábbi jelentkezését!  

(Bõvebb információ az iskoláról 
a www.agytanoda.hu-n, 
a versenyrõl pedig 
a www.mozaik.info.hu-n
olvasható.) 

„AGY Tanoda” Iskolaszéke

THE MOOG & JACKED 
koncert a Barlangban
Május 24. szombat, 20 óra

A Moog három egykori gimnáziu-
mi osztálytárs, Szabó Tamás dal-
szerzõ-billentyûs-énekes, Bajor
Ádám gitáros és Dorozsmai Gergely
dobos (a Korál és az East do-
bosának, az idõközben a Tom-Tom
stúdió élén hangmérnök-produ-
cerként is nagy nevet szerzett
Dorozsmai Péternek a fia) alapí-
totta 2003-ban, hozzájuk csat-
lakozott 2004 elején Szabó Csaba
basszusgitáros és Ladányi Norbert
gitáros.(...)  Bokor Péter, est.hu 

A székesfehérvári fiatalokból álló
Jacked nemrég jelentette meg
debütáló nagylemezét Stop The
Show címmel egy hazai multiki-
adónál. Indie-rockos zene, öt tag,
négy 18 éves, egy húsz, 2 éve ját-
szanak ebben a felállásban.

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 20. SZÁM • 2008. MÁJUS 23.

10 város

„A gyermeknek a legjobb is csak
éppen hogy jó” – mondta
egykor Kodály Zoltán. Ennek
szellemében a Vujicsics Tiha-
mér Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény zongora tan-
szaka és a budapesti Opera
Zongoraszalon megpróbált a
legjobbal kedveskedni a ze-
nebarát gyerekeknek és fel-
nõtteknek. A billentyûs hang-
szerek Rolls Royce-án, egy

valódi Steinway zongorán pró-
bálhatták ki magukat a zene-
tanulók és zeneértõk május
14-én a Polgármesteri Hivatal
dísztermében. A budapesti
Opera Zongoraterem ország-
járó hangszere zenészeknek és
hallgatóknak egyformán örö-
met szerzett. Tíztõl egyig a
zeneiskolásoké volt a fõsze-
rep: a XVII. kerületi és a váci
Bartók Béla Zeneiskola, a Ka-

lász Mûvészeti Iskola, a tahi-
tótfalui Pollack Mihály Álta-
lános Iskola és Zeneiskola,
valamint a Vujicsics Tihamér
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai egyaránt
zongoraszékre ülhettek, hogy
kipróbálják a hangszert. Dél-
után két órától Domenico
Scarlatti zeneszerzõ emlékére
csendült fel egy egyórás bemu-
tató hangverseny, majd a ta-
nárok következtek. A napra
este hat órai kezdettel Csalog
Gábor Liszt-díjas zongora-
mûvész koncertje tette fel a
koronát.

- t -

Jótékonysági
árverés

CSELLÓ VÁSÁRLÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRA

Május 30-án, pénteken 18
órától a Vujicsics Tihamér Ze-
neiskolában (Duna-korzó 16.)
árverésre kerülnek felajánlott
tárgyak és szolgáltatások,
melyek május 23-tól meg-
tekinthetõk a zeneiskola hon-
lapján:  www.vujicsics.net.

Új feladat Szent Cecíliának
Orgonaszentelés Izbégen

Apa és fiú, fény és árnyék, élet és halál: mindnyájunk
számára nyilvánvalóan összetartoznak. Akitõl elszakítják
a gyermekét, aki folyton a napos oldalon jár, vagy mindig

árnyék vetül rá, aki még nem állt halottas ágynál, örök hiányt
él meg. Pontosan így van ez a katolikus emberrel, ha a temp-
lomában nincs orgona. Istennek mindig a legjobbat akarja adni,
az Ég Urának dicséretére csak a hangszerek legnemesebbike, az
orgona alkalmas igazán. Katolikus templom orgona nélkül: örök
hiányérzet az ott imádkozóknak.

Amint arról a közelmúltban már beszámoltam, a lehetetlennek
tûnõ vállalkozás, az orgonaépítés helyett a „mennyei szervezõbi-
zottság” egy hollandiai protestáns gyülekezet ajándékát jut-
tatta el hozzánk, az izbégi római katolikus templomba. Ha
valakinek netalán kétségei lennének ilyen grémium létezésével
kapcsolatban, kérem, nézze meg a helyszínen: a „nekünk ren-
delt” orgona centiméternyi pontossággal illeszkedik a helyére,
a templom karzatára, ahol most a Hunyadi László által készített
míves szekrényben pompázik.
Óriási öröm ez az izbégi híveknek, az öröm természete pedig,
hogy kikívánkozik az emberbõl. Nagy öröm, nagy áradás. Éppen
ezért Izbégen háromnapos ünnep volt a múlt hét végén annak
örömére, hogy a templomnak végre igazi orgonája lett! Péntek
estétõl vasárnap estig minden szentmisén az egyházközséghez
kötõdõ zenészek szólaltatták meg a hangszert, illetve adtak
rövid hangversenyt a szentmisék után: Arany Tamás ének-
mûvész, Borsódy László trombitamûvész, Dinyés Soma orgona-
mûvész, Mester Gábor harsonamûvész, Pánczél Kristóf ének-
mûvész, Stoltz Péter magánszorgalmú orgonista és Viola Barbara
fuvolamûvész.
Az új életre kelt orgona kissé melankolikus hangszíne tökélete-
sen illik a sem-nem-falu-sem-nem-város, kicsit-falu-kicsit-
város Izbég barátságos méretû, bájos hangulatú, mégis erõs
szellemi töltésû templomába.
A háromnapos ünneplés csúcspontjaként a vasárnap esti szent-
misén dr. Gaál Endre nagyprépost felszentelte az orgonánkat,
Fajcsák Tibor plébános atya pedig szentbeszédében összefoglal-
ta annak kalandos történetét. Felhívta a jelenlévõk figyelmét,
hogy miközben szerte Európában és – sajnos – Magyarországon
is az értékek szinte teljes leépülése zajlik, mi megmentettünk
egy önmagában is szép tárgyat, ami azonban anyagi értékén
messze túlmutató értékkel rendelkezik azáltal, hogy sok-sok
ember lelki és szellemi épülését szolgálja a jövõben.
Az orgonaszentelésrõl elmélkedve jöttem rá, hogy bizony a
szertartáson elfelejtettük Szent Cecília, az egyházi zene
védõszentjének „felügyeletét” kérni szép, új hangszerünkre…
Látva az égi „szervezeteknek” és „hivataloknak” a földi tár-
saikétól nagyban eltérõ „mûködési rendjét”, mégis bizakodó
vagyok: Szent Cecília szeme bizonyára rajta lesz az izbégi temp-
lom új orgonáján is.

Lindner Monika

Egyszer volt, hol nem volt…
Pici lány nagy sikere Szegeden

Tiétek a Steinway!
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Folytatás az 1. oldalról

„Hihetetlen öröm és boldogság
számomra, hogy most már nem-
csak az országon belül, hanem
egész Európát tekintve is párat-
lan mûvészteleppel rendelkezik
Szentendre. Aki a lehetetlent
nem próbálja meg, a lehet-
ségest sem fogja elérni.“– foly-
tatta az egyesület elnöke.
A sikerhez vezetõ rögös útnak
az elsõ állomása 2004-re te-
hetõ, amikor is a mûvésztelep
76. születésnapját már a
brüssszeli székhelyû Európai
Mûvésztelepek Szövetség, az
EuroArt tagjaként ünnepel-
hette. 2004 decemberében
még egy megtiszteltetés érte
városunkat: az egyesület és a
város kezdeményezésére sok
más mûvésztelep elõtt nyerte
el a jogot, hogy 2007-ben az
EuroArt Szentendrén rendezze
meg éves közgyûlését, vala-
mint a mûvésztelepeknek ott-
hont adó városok polgár-
mestereinek találkozóját.
Ekkor fogalmazódott meg,
hogy a mûvésztelepen ural-
kodó minõsíthetetlen állapot
nem alkalmas arra, hogy egy
nemzetközi rendezvény szín-
helyéül szolgáljon. A Szent-
endrei Régi Mûvésztelep Kul-
turális Egyesület tagjai azon-
ban a realitásukon túl végig-
gondolták, hogy milyen vál-
toztatásokra van szükség, és
felvázolták a mûvésztelep tel-
jes megújításának koncep-
cióját. Az ezt követõ meg-
beszéléseken többen elismer-
ték, hogy az itt dolgozó neves
mûvészekre épülõ humán
infrastruktúra világszínvo-
nalú, ezért megéri, sõt hozzá
is kell az anyagiakat tenni.  Így
elkezdõdhetett a 80 éves múlt-
ra visszatekintõ intézmény
építészeti újrafogalmazása. 
Igaz, a 2007-es EuroArt köz-
gyûlésre még nem készült el a
2006-ban Puhl Antal tervei
alapján megkezdõdött épít-
kezés. „Az építész az utcai
homlokzaton azt a ritmust,
építészeti formát vitte tovább,
amely adott volt. A most
látható fehér falak minden
bizonnyal a MAK támogatásá-
val borostyánnal, vadszõlõvel,
gömbakáccal fognak még
inkább az utcaképbe illeszked-
ni.” – osztja meg várakozásait
velünk Szakács Imre. – „Most
csak az elsõ ütemterv ered-
ményét, az új kulturális köz-
pont épületegyüttesét vehet-
jük birtokba. Reményeink sze-
rint azonban ezt a beruházást
a második ütemterv megvaló-
sulása is követi, amikor meg-

újulhatnak a fûthetetlen mû-
termek, és felépülhetnek a
vendégmûvészek számára ki-
alakítandó épületek. Már most,
a második ütem megvalósulása
elõtt is elmondhatjuk, hogy a
Bogdányi út vége határozottan
vonzó arculatot kapott.“
A most átadott közösségi
épület amellett, hogy magas
színvonalú, a 21. század min-
den követelményeinek meg-
felelõ kiállító térnek ad
otthont, termeivel konferen-
ciák, rendezvények helyszíne
is lehet. A kiváló adottsá-
gokkal rendelkezõ, kávézó és
könyvesbolt számára kialakí-
tott helyiség egyelõre még
pályáztatás elõtt áll. A szak-
szerû világítással, biztonsági
berendezéssel ellátott klima-
tizált kiállítótér várhatóan
rangos hazai és nemzetközi
tárlatok színhelye lesz. Ezt a
sort nyitja Európa legrégebbi
mûvésztelepe, az 1828-ban
alapított Prien am Chiemsee
kortárs mûvészeinek és a Régi
Mûvésztelep tagjainak közös
kiállítása.
A régi mûvésztelep eredmé-
nyes munkája amellett, hogy
vonzerõként mûködik, váro-
sunk hírnöke is. Hiszen a szá-
mos siker mellett már biztos,
hogy a szentendrei mûvészek
munkáit, a költségek teljes
átvállalásával a belga Barbi-
zonban, Tervurenben mutat-
ják be. „Azt gondolom és tar-
tom rendkívül fontosnak, hogy
vigyázzunk erre a páratlan
örökségre, és tegyük hozzá
legjobb tudásunk szerint a saját
részünket” – zárja gondolatait
Szakács Imre.

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ) al-
polgármesterként, megyei alel-
nökként és parlamenti képvi-
selõként sokat tett azért, hogy
városunk sok más értéke mel-
lett a Régi Mûvésztelep is meg-
újulhasson. 
– Milyen lehetõségeket lá-
tott, amikor felmerült a re-
konstrukció ötlete?
– Városunk tele van gyönyörû
építészeti értékekkel, és jó
adottságú mûvészeti-kultu-
rális célra alkalmas terekkel,
melyeket ha jól hasznosít a
város, vagy a tulajdonosok,
akkor erõsítik a város igényes
arculatát, vonzerejét.
Még alpolgármester voltam,
amikor B. Szabó Vera fõépí-
tésszel és Miakich Gáborral
megoldást kerestünk a Mû-
vésztelep megújítására. Sõt, a

Bogdányi utcát helyzetbe ho-
zó MûvészetMalom, Teátrum-
parkoló, a Czóbel sétány, va-
lamint a Régi Mûvésztelep
együttes rehabilitációjában,
az egymást erõsítõ funkciók
összekapcsolásában gondol-
kodtunk. Sajnos ez konkrét
tervekké akkor nem formálód-
hatott. Látható volt, hogy a
bonyolult tulajdonosi és ér-
dekviszonyok között nem
könnyû egyetértésre jutni.
Megyei alelnök voltam, amikor
megkeresett Szakács Imre, az
egyesület elnöke, valamint a
MAK vezetése. Akkoriban min-
den olyan elképzelés, amely a
mûvésztelep megújítására
irányult, ellehetetlenült, mert
a tulajdonos a központi a kor-
mány, illetve a központi költ-
ségvetés szerepvállalása nél-
kül nem tudott lépni. Ezért
2004-ben elõször a tervezésre,
majd 2005-ben az elsõ ütem
elindítására nyújtottam be
olyan módosító indítványt,
ami lehetõvé tette az érdemi
munka elindítását. 
A MAK és az egyesület azon-
ban nemcsak a lobbizásnál
igényelte a közremûködése-
met, hanem bevontak a ter-
vezési folyamatba is, amit
külön köszönök.
– Miként tudna bekapcsolód-
ni a Régi Mûvésztelep új
épületegyüttese Szentendre
kulturális életébe, úgy hogy
ne csak egy periférikus épü-
let, intézmény legyen?
– Eddig is része volt a város
kulturális életének a mûvész-
telep, persze nem kellõen
kihasználva a lehetõségeket.
A most megújult épület, az új
tereivel igazán alkalmas, hogy
élettel töltsék meg a mûköd-
tetõk. Rajtuk múlik, hogy men-
nyire képesek tartalommal,
eseményekkel, izgalmas kiál-
lításokkal megemelni, és faj-
súlyos mûvészeti, kulturális
helyszínné tenni a Régi Mû-
vésztelep fõépület együttesét.
Azért fogalmazok így, mert a
Mûvésztelep a mûtermeivel
elsõsorban mégiscsak alkotó
tér. Ugyanakkor a fõépület al-
kalmas arra, hogy a mûvészek,
az alkotások, és a közönség
izgalmas találkozásainak a
tere legyen, vagy szerepet kap-
jon a mûvészeti nevelésben.
– Hogyan tudna idegenfor-
galmi szerepet is betölteni?
– Minden, ami izgalmas, élõ,
és igénybe vehetõ vagy meg-
tekinthetõ kulturális tér
Szentendrén, az erõsíti a vá-

rost. A fenntartókon, a mû-
ködtetõkön múlik, hogy men-
nyire viszi közel, mennyire
engedi közel például a mû-
vészeti alkotómunkához a kö-
zönséget. Ezzel azonban nem
a hagyományos rövidsétás,
szuvenír vásárlásra szakoso-
dott turistákat kell megcé-
lozni, hanem a városban mû-
vészeti vonzerõt keresõ, igé-
nyesebb közönséget.    

DR. DIETZ FERENC polgármes-
tert arról kérdeztük, hogy a
megújult intézmény hogyan
illeszkedik majd a városfejlesz-
tési tervekbe, és milyen sze-
repet játszhat a város életében.
– Szentendre neve önmagában
védjegy. Bár Budapest után a
legtöbb turista ide látogat,
szükség van olyan kulturális
terekre, ahol mindig történik
valami érdekes, fontos és
figyelemfelkeltõ. Mind város-
fejlesztési, mind kulturális
szempontból kiemelten hang-
súlyos a mûvésztelep új épü-
letének átadása, amely hoz-
zájárul ahhoz is, hogy a kívánt
kulturális turisztikai vonzerõt
elérjük. A régi mûvésztelep új
épülete fontos állomása lesz a
szentendrei kulturális útvon-
alnak. A jelenlegi útvonal a
Castrumtól indulva, áthaladva
a Fõ téren és a múzeumokon 
a MûvészetMalomig vezeti el
az idelátogatókat, ahol min-
den egyes állomáson a helyi
értékek kerülnek bemutatás-
ra. Ez az útvonal most kibõvül
a régi mûvésztelep nyújtotta
programokkal. Örömteli, hogy
egyúttal a közlekedés is kul-
turáltabb lesz a Bogdányi utca
újrakövezésével. A Mûvészet-
Malom felújítása és a jövõbeni
együttmûködés fontos szere-
pet kap a Dumtsa Jenõ Város-
fejlesztési Stratégiában a kul-
túra városaként megfogalma-
zott célok között is. 
– Csak az idelátogatóknak
kedvez a régi mûvésztelep
vagy a város lakói is profitál-
hatnak a beruházásból?
– Polgármesterként rendkívül
fontosnak tartom, hogy a vá-
ros lakossága és különösen az
itt élõ mûvészek számára minél
több olyan közösségi tér ke-
rüljön kialakításra, ahol lehe-
tõség nyílik személyes talál-
kozásokra és beszélgetésekre
– erre is alkalmas az épület-
ben kialakított kis presszó. A
gyönyörû természeti környe-
zet, színes programok egye-
dülálló hangulatot teremtenek

a kikapcsolódásra és a mûvé-
szet világában történõ elmé-
lyülésre. A beruházással nem-
zetközi kapcsolataink is bõvül-
ni fognak. Reményem szerint
több külföldi mûvésznek lesz
lehetõsége bemutatkozni a ré-
gi mûvésztelepen, és a szent-
endrei mûvészek is több lehe-
tõséget kapnak külföldi kiál-
lításokon való részvételre. 
Büszkék lehetünk arra is, hogy
az alkotómûhely 2004-tõl tag-
ja az Európai Mûvésztelepek
Szövetségének, az EuroArt-
nak, melynek éves közgyûlését
– Szakács Imre elnök úr kez-
deményezésére – városunkban
tartották tavaly. Jelenleg pe-
dig Brüsszel hozzájárulását
várják az Arany Paletta Díjhoz,
amelyet minden évben a legte-
hetségesebb európai mûvész-
nek ítélnek oda, s Szentendrén
adják át. 
– Milyen egyéb célok fogal-
mazódtak meg a jövõre néz-
ve? Mit terveznek a régi
mûvészteleppel közösen?
– A mûvésztelep egy olyan
õskert mellett helyezkedik el,
amely helyben nyújtja az
alkotóknak a mûvészi szabad-
ságot. Az alkotás ezen folya-
matának így a közönség is
részese lehet. Távlati elkép-
zelések között szerepel, hogy
a mûtermekben testvérváro-
saink elismert mûvészei né-
hány hetet vendégalkotóként
eltölthetnének itt, és kiállítá-
sokat szervezhetnénk meg.
Emellett az új épület átadá-
sakor sor kerül egy három-
oldalú megállapodás aláírá-
sára Szentendre Város Önkor-
mányzata, a Szentendrei Régi
Mûvésztelep és a Magyar Al-
kotómûvészek Országos Egye-
sülete között a még szorosabb
és hatékonyabb együttmû-
ködés érdekében.

Berényi Mariann

Május 24-én, pénteken 16
órakor nyílik a Prien am
Chimsee és Szentendre, két
élõ mûvésztelep címû kiál-
lítás a Mûvésztelepi Galé-
riában (Bogdányi utca 51.).
Köszöntõt mond Bauer Ist-
ván, a MAOE elnöke, dr. Dietz
Ferenc polgármester, Walter
Hassmann (Német Szövet-
ségi Köztársaság nagykö-
vetsége), dr. Friedrich von
Danmiller, a Prieni Kulturális
Egyesület elnöke, Szakács
Imre, a Szentendrei Régi
Mûvésztelep Kulturális Egye-
sület elnöke. Közremûködik:
Vujicsics Tihamér Zeneis-
kola. A kiállítás megtekint-
hetõ augusztus 24-ig, na-
ponta 10 és 18 óra között.

Ott a gyõzelem, ahol az egyetértés
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Emlékeznek még a Sör-
gyári capriccio címû film
gyönyörû, szõke hajú

Mariskájára, aki a gyár kémé-
nyére felmászva boldog mo-
sollyal pásztázta a lenti vilá-
got? Valljuk meg õszintén,
melyikünk nem vágyott vala-
ha a nagyszerû élményre,
hogy a magasból tekintsen le
életének megszokott hely-
színeire. 
Mindazon szerencsés szent-
endrei polgárnak, aki részt ve-
hetett a Szeresd Szentendrét
Egyesület háztetõ-túráján,
május tizenegyedikén meg-
adatott ez. Alföldiné Petényi
Zsuzsa és Alföldi György épí-
tészek kíséretében Szentendre
más arcát fedezhettük fel:
olyan épületek tetejére jut-
hattunk fel, ahonnan külön-
leges kilátás nyílik a városra. 
A vasárnap délutáni séta egy-
fajta idõutazás is volt, hiszen
útvonala érintette mind-
három dombot, amelyre a
város épült, s amelyek külön-
bözõ korokban játszottak
fontos szerepet Szentendre
történetében. A római kor
emlékeit a földben õrzõ
Paprikabíró utcából szokatlan
látvány tárult a szemünk elé,
hiszen a városnak ez az arca
kevéssé ismert. Utunk innen
a festõk és fotósok kedvenc
kilátóhelye, a Templomdomb
felé vezetett, ahonnan köztu-
dottan a legszebbek Szent-
endre háztetõi. Itt található
a város egyetlen fennmaradt
középkori eredetû emléke, a
Keresztelõ Szent Jánosnak
szentelt várdombi plébánia-
templom. Ennek harangtor-
nyába feljutni csak kevesek
kiváltsága, lévén elég veszé-
lyes a korlát nélküli, rendkívül
meredek lépcsõt megmászni.
Annak, aki azonban vállalja a
nyaktörõ mutatványt, párat-
lan látvány tárul a szeme elé.
Nem beszélve a toronyban
lakó gyönyörû harangokról,
amelyek feliratai régmúlt
korokat idéznek fel. 
Az egykori tûzoltó-laktanyá-

ból átépített Református Gim-
názium következett. A kapu-
ban dr. P. Tóth Béla reformá-
tus lelkész fogadta a lelkes
csapatot. Nemcsak az elmúlt
évek alatt újjávarázsolt, szép
épületet, hanem a készülõ
tetõtérbeépítést is megcso-
dálhattuk. Az épülõ új gyüle-
kezeti terembõl meglepõ és
egyben lenyûgözõ kilátás nyí-
lik. A 11-es úton nap mint nap
elhaladva sohasem gondol-
tam, hogy innen nemcsak
Szentendrét és a környezõ
hegyeket, hanem még a Par-
lamentet és a Gellérthegyet is
látni. 
Utunk utolsó állomása az
egykor szerbek lakta Szamár-
hegyre vezetett, efZámbó
István képzõmûvész házába.
Az erkélyrõl lenézve azon gon-
dolkoztam, meg lehet-e szok-
ni ezt a fantasztikus látványt:
bármerre nézek, templom-
tornyot, háztetõt, kanyargós
utcát látok, s legyezõszerûen
tárul elém a város festõi
szövete. 
Az egyesület városfelfedezõ
sétája megint olyan élmé-
nyeket adott mindannyiunk-
nak, amely által még jobban
szerethetjük városunkat,
Szentendrét. Köszönet érte. 

Rappai Zsuzsa

A város fentrõl

Az épülõ új gyülekezeti teremben

Gyönyörködtetni és egyben a várakozás, a félelem feszült pillanatait hivatottak oldani azok a
kortárs képzõmûvészeti alkotások és archív szentendrei fotográfiák, amelyek a Szakorvosi Rendelõ
várótermének és a fül-orr-gégészeti rendelõ falait díszítik mostantól. A hangulatos, szép alkotá-
sok Vincze László ajándékai a beteg felnõtteknek és gyerekeknek. 

Napórásház programjai

Május 25. vasárnap 
10.00-17.00 
GYEREKNAP 
A NAPÓRÁSHÁZBAN
Kézmûves foglalkozások, ját-
szóház

Május 27. kedd 18.00 
BESZÉLGETÉSEK 
A NAPÓRÁSHÁZBAN
„Szentendre környezetvédel-
mi problémái” címmel

Május 24-25. 9.00-20.00
ASZTALI JÉGKORONG
BAJNOKSÁG – Sirály Kupa 
X. Magyar Bajnokság 
és Csapatbajnokság

Május 30. péntek 17-22 óra
MOLDVAI TÁNCHÁZ
17 órától 18.30-ig – Csángó
mesék, népi játékok, nép-
dalok, aprók tánca gyer-
mekeknek Szilágyi Angélával
(Csíkfalu, Moldva). 18.30-
21.00 - Nagyobbaknak, fel-
nõtteknek moldvai táncház.
Kísér a Sültü zenekar.
Jegyáraink: gyermek: 500 Ft
(2 éves kor alatt díjtalan),
felnõtt: 900 Ft, családi: 
1800 Ft. 

Május 31. szombat 6. 
TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA
Dömös - Szentfa-kápolna -
Rám-szakadék - Júlia-forrás -
Szakó-nyereg - Ilona-pihenõ
- Körtvélyes - Prépostsági
romok - Dömös 
ESÕS IDÕBEN MÁS TÚRÁT
VÁLASZTUNK!
Találkozás: Szentendre
autóbuszállomáson 8.00-kor
(Volán busz indul Dömös
felé 8.10-kor, érk. 9.05-kor)
Érkezés: Szentendre aut.
állomásra Volán busszal
Dömös (14.20 vagy 15.20)
felõl 15.15-kor vagy 16.15-kor.
Útiköltség: kb. 900 Ft 
(teljesárú buszjegyek),
diákoknak fele

Életem elsõ kiállítása
A tavaly elkezdett kiállítás-
sorozat utolsó alkalmával az elsõ
osztályos Fülemen Tamara Dorina
és a második osztályos Fülemen
Tánya Lea kiállítása nyílt meg a
MûvészetMalom Pincegalériájá-
ban (Bogdányi u. 32.) múlt héten
csütörtökön. A kiállítást a Rákóczi
iskolába járó kislányok osztály-
fõnökei, Greffné Láng Helga és
Tóth Kata nyitották meg. A kiál-
lítás megtekinthetõ június 25-ig.

Sepsiszentgyörgyön állítanak ki a Vajda Stúdió alkotói
Az Európa-szerte híres, szentendrei Vajda Lajos Stúdió alkotóinak munkáival ismerkedhetnek
meg a képzõmûvészet iránt érdeklõdõk június 5-én, csütörtökön este 7 órától a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenõ Képtárában. A kiállítást Novotny Tihamér mûvészeti író
nyitja meg, a házigazda pedig Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója lesz.
A tárlaton Aknay János, Almási Gertrúd, Bán Miklós, Benkovits Balázs, Benkovits Bálint, Bereznai
Péter, Bernáth(y) Sándor, Borgó György Csaba, Bukta Imre, Csató Máté, Csontó Lajos, Frózsi
Nánássy Tibor, Gosztola Gábor, Gyõrffy Sándor, Holdas György, Kis Tóth Ferenc, Krizbai Sándor,
Koldas György, Megyer Márta, Margit Szabolcs, feLugossy László, Márkus Péter, Mosonyi Kis Gusztáv,
Nagy Barbara, Pacsika Rudolf, Selényi Károly István, Szuromi Imre, Sz. Varga Ágnes Kabó, Tóth
István, efZámbó István, Várnagy Ildikó és Vincze Ottó alkotásai lesznek láthatóak egészen június
30-ig. A kiállítást támogatja a Székely Nemzeti Múzeum, a Magyar Köztársaság Kulturális
Koordinációs Központja, a Cova Print Nyomda és Kovászna Megye Tanácsa.

Az Óbudai Zsigmond Líceum 
Gimnázium és Szakközépiskola 
pótfelvételit hirdet valamennyi 
osztályába 2008/09-es tanévre.

Iskolánk általános tanrendû, 
4 évfolyamos gimnázium, az angol 

és német nyelvet valamint az érettségi
tantárgyakat emelt óraszámban tanítja.

Pedagógusokon kívül 
fejlesztõpedagógussal 

és iskolapszichológussal 
is rendelkezünk.

Hogyan lehetsz Te is líceumos diák?
Jelentkezz az iskola titkárságán 

2008. június 6-ig, ahol tájékoztatást
kapsz a további teendõkrõl.

Az iskola címe: 
ÓBUDAI ZSIGMOND LÍCEUM 

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
1032 Budapest, Vályog u. 10.
Iskola honlapja: www.ozsl.hu

Telefon: 06-1-250-1733
Telefon/Fax: 06-1-250-1755
E-mail: liceum@t-online.hu

Galéria az orvosi rendelõben
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T alán akad még, aki em-
lékszik: õsszel hírt ad-
tunk róla, hogy a Bar-

csaynak már megint nem volt
elég baja. Akkor alsós játszó-
térre, szépre, fényesre, újra,
EU-konformra kaparták össze
a pénzt, hogy aztán különbözõ
szórakoztató õrületek és
uszkve másfél mázsa palacsin-
ta keretében átadják a gyerkõ-
cöknek. A játszótér azóta is
remekül bírja a strapát; az
idõjárás viszontagságait és
néhány száz kifogástalanul
eleven kölyök lankadatlan
szeretetét. 
Ebbõl persze az következik,
hogy építeni kell még egyet.
Nagyobbat is, fényesebbet is,
mert a felsõs gyereknek is jár
játszótér, és a felsõs gyerek
nagyobb, mint az alsós, ha a
fényérõl lehet is vitatkozni.
Olyan kéne, amin van mászó-
fal, kötélpálya meg csúszda is,
meg amin jó sok gyerek elfér
egyszerre. Megvan már a helye
is; a könyvtár elõtt éppen
ideális lenne - komolyan, csak
a pénz hiányzik hozzá. Nem is
kéne sok, talán ha négy-öt mil-
lió forint. 
Másfél millió már meg is volna
belõle, a fele a Barcsay Ala-
pítványnak érkezett adószáza-

lékokból, a másik felét pedig
a szülõk bálozták össze április-
ban. Csoda egy bál volt, azt
mondja mindenki, aki elég
szerencsés volt, hogy ott
lehessen. Víghné Györkös Ka-
talin és Aranyné Pap Ibolya
vezetésével a pedagógusok
szervezték, a jelenlevõk meg
élvezték, hogy egyszerre vi-
gadhatnak és segíthetnek, ami
mint tudjuk, a civil bálok egyik
legfõbb szépsége. Volt tombo-
la szülõi adományokból, még-
hozzá igen bõkezû adomá-
nyokból – számtalan és igen
vonzó nyereménnyel, és alig
volt, aki üres kézzel távozott,
és persze volt élõzene hajnalig
(Stark együttes), tánc és pezs-
gõ, a Barcsay hodályszerû
aulájára pedig szinte rá sem
lehetett a ismerni a rengeteg
mécsestõl, meg lámpától és a
mennyezetrõl lógó papírvirág-
füzérektõl.
A virágfüzérek egyébként nem
is a bálra készültek, hanem
iskolába csalogatni voltak
hivatottak a szentendrei ap-
rónépet – de a történet nem
itt kezdõdik. A történet ott
kezdõdik, hogy a múlt tan-
évben a Barcsay Jenõ Álta-
lános Iskola végre nyugodtan
várhatta a beíratást, hiszen

adott egy frissen felújított,
korszerû iskola, vadonatúj
mûvészeti szárnnyal, meg
könyvtárral, minden csillog és
ragyog, és akkor a belbecsrõl -
az óvodából iskolába átvezetõ
három hetes idõszakról, a
számtalan fejlesztõ és tehet-
séggondozó programról, mû-
vészeti nevelésrõl, galériáról,
a frissen továbbképzett pe-
dagógusokról még nem is szól-
tunk. A roham mégis elmaradt,
annyira, hogy a meghirdetett
négy osztályba végül körül-
belül hatvan gyerek jelent-
kezett az elsõ körben. Tiszta
volt a képlet: a Barcsaynak
marketingre van szüksége, el
kell valahogy hitetni a szent-
endrei szülõkkel, hogy egy
ilyen lakótelepi hodály is lehet

nagyszerû iskola, csak meg kell
ismerni a benne folyó munkát. 
Három találkozóra hívta a
Barcsay az iskolába készülõ
gyerkõcöket és a szüleiket,
három témában. Elõször, de-
cemberben az óvodából iskolá-
ba való átmenetrõl volt szó (az
a bizonyos három hetes prog-
ram, amirõl már volt szó a lap
hasábjain). Februárban a mû-
vészeti nevelés volt a téma -
csak a Barcsayban oktatják az
aprónépet tantárgyi keretben
rajzra, néptáncra, bábra és
drámajátékra. Április elejére
maradtak a sportolási lehe-
tõségek, nyári táborok és a
nyelvoktatás. Az pedig egy
dolog, hogy a szülõ a pedagó-
gusokkal okosodik (hasznos
dolog, nem tagadom), de en-

nél is jobb, hogy a gyerekeket
közben az alsós tanítók és nap-
közis nevelõk vették a szár-
nyaik alá, méghozzá teljes lét-
számban. Volt itt minden, mi
szem szájnak ingere, kézmû-
veskedés, drámajáték, labirin-
tusjáték (királyfinak-leány-
nak, sárkányfaroknak-fejnek,
szakácsnak és varázslónak
öltözött pedagógusokkal), is-
merkedés a könyvtárral, rit-
mikus sportgimnasztika be-
mutató, táncház, büfé, suli-
vonat, vagyis mindenféle
pompás szórakozás. Elsõre
vagy negyven, másodszorra
nyolcvan, harmadszorra majd
száz gyerök érkezett, játszott,
ismerkedett a Barcsayval – és
iratkozott be. 

ml

Újrajátszó tér

2000 Szentendre, 
Dunakanyar körút 30/A

Magánorvosi rendelések:

SZEMÉSZET, BÕRGYÓGYÁSZAT
PLASZTIKAI SEBÉSZET,

ALLERGOLÓGIA-
GYERMEKTÜDÕGYÓGYÁSZAT,

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET, ORTOPÉDIA,
BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA, 

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY,
FÜL-ORR-GÉGÉSZET-AKUPUNKTURA,
LABOR-DIAGNOSZTIKA, UROLÓGIA
PSZICHOLÓGIA-PSZICHOTERÁPIA,

SZÜLÉSZET-NÕGYÓGYÁSZAT,
ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA,
KOMPLEX SZÛRÕVIZSGÁLATOK 

Magán egészségpénztárak 
elfogadóhelye

Bejelentkezés: 
06-26-302-946;

info@docszentendre.hu
www.docszentendre.hu

Kertépítõ és kerítés-
elemek fából

• Nagy nyomáson, fakon-
zerváló anyagokkal telített 
termékek kedvezõ áron.

• Kerítéselemek,
térelválasztók, kerti bútorok,
szaletlik, ágyásszegélyek,
cölöpök, karók…

• Egyedi tervek alapján 
is dolgozunk.

• A szállítástól a kivitelezésig
mindent egy helyen!

• Viszonteladók jelentkezését
várjuk.

• Internet áruházon belül is
megvásárolhatja termékeinket.

MEDIATOR KFT.
Szentendre, Kõzúzó u. 26.
Ny.: H-P:8-17-ig
Szo.: 8-13-ig
Tel.: 06/26-500-607, 500-608
Fax: 26/500-610
mediatorkert@vnet.hu

TTööbbbb  ffáátt  aa  kkeerrttbbee...... MÁTÉ
FOTO-OPTIKA

2000 Szentendre, Sztaravodai u. 54.

HOYA 
fényresötétedõ
lencse akció 

- 20%

Polaroid napszemüvegek
4990 Ft-tól

Nyitva: H-P: 9-17 óráig Sz: 9-13 óráig

Tel.: 26/311-841 Fax.: 26/315-844
email: matefotooptika@freemail.hu,

www.matefotooptika.hu



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papír-
és fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387.

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni lehet munkaidõben Tel.
(26) 312-657.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szakácsot keres szentendrei étterem,
lehet beugrós is. Tel. 06-20-599-6988.

Konyhai dolgozót keresünk Szent-
endrén a Gombába. Érdeklõdni: Tel.
06-20-311-5389.

Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszol-
gálót (hölgyet) felveszek Tahiba a Tahi-
grillbe azonnali kezdéssel. Tel. 06-20-536-
7149.

Püspökmajor-lakótelepen a Mónika ven-
déglõbe pultost keresek. Tel. 06-20-962-
4940, 06-20-223-3098.

Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ,
szentendrei székhelyû cég németül írás-
ban és szóban magas szinten kommu-
nikáló, irodai gyakorlattal rendelkezõ
önállóan dolgozni tudó munkatársat keres
irodai munkára. Elvárások: német nyelv
magas szintû ismerete, angolnyelv-tudás
elõny, de nem elvárás, számítógépes
ismeretek (Microsoft Office), hasonló
területen szerzett gyakorlat elõnyt jelent,
precizitás, megbízhatóság. A magyar és
német nyelvû, fényképes önéletrajzokat a
következõ e-mail címre várjuk: info@wts-
uszodatechnika.hu

Takarítót keresek szentendrei munkahely-
re hétfõtõl-péntekig 7-15 óráig. Esti
takarításra hetente kétszer 19-23 óráig.
Kézzel írt önéletrajzot kérek. Érdeklõdni
lehet a 06-30-254-2391 telefonszámon.

Szentendrei irodánkba keresünk asszisz-
tens munkakörbe rátermett, megbízható,
jó szervezõ képességgel rendelkezõ, szá-
mítógép-kezeléshez jól értõ munkatársat.
Fényképes önéletrajzát küldje postán a
2000 Szentendre Pf. 284 címre vagy e-
mailen a csiby@promopower.hu-ra.

Szentendrei belvárosi munkahelyre intel-
ligens, jó megjelenésû, gépelni tudó,

számítógéphez értõ munkatársat keresek
bizalmi munkakörbe. Fényképes önéletraj-
zokat fizetési igény megjelölésével a
szerkesztõségbe kérem küldeni „aktatás-
ka” jeligére.

Bogdányi utcai divatáru üzletbe angolul
beszélõ eladót keresünk. Tel. 06-20-985-
1280.

Részmunkaidõs kozmetikust keresek
Szentendrére. (26) 302-501.

Szálloda takarítónõt, éjjeliõrt, kisegítõ
szakácsot felveszünk. Tel. 06-20-999-
5665.

Ingatlanportál szentendrei irodája számí-
tógépes ismeretekkel, gépkocsival ren-
delkezõ ingatlanértékesítõt keres. Fény-
képes szakmai önéletrajzokat a szentend-
re@ingatlanportal.com címre kérjük, Tel.
06-20-474-2000.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. 06-30-966-8497.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Középfokú angol, felsõfokú német nyelv-
tudással állást keresek. Tel. 06-20-914-
9021.

Réz és üvegcsillár, falikartisztítást, ta-
karítást vállalok. Tel. 06-20-420-3377.

Takarítást vállalok Szentendrén és
környékén magánháznál. Tel. 06-20-490-
6679.

Környéken, igényes otthonban takarítást
vállalok. Tel. 06-70-637-0343.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7 000 Ft-ért bejelent-
kezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a XIII. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti szakorvosi rendelõkben. Be-
jelentkezés: 06-70-271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén 6 lakásos társasházban,
egyedi fûtéses, 3 szobás lakás júniustól
kiadó, 65 000 Ft+rezsi/hó. Tel 06-30-397-
7222.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-70-930-3072.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Tel.
(26) 318-019, 06-30-951-2867.

Pannónia-telepen önálló családi ház (100
nm) 1 évre kiadó. Tel. (26) 302-460, 06-
70-328-6913.

Szentendrei családi ház 55 nm-es, külön-
bejáratú alsó szintje, bútorozatlanul
kiadó. Egy légterû, amerikai konyhás, kon-
vektoros, kis rezsivel. Ár: 55 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-965-7912.

11-es út mellett 20 nm-es földszinti helyi-
ség bármilyen célra kiadó. Tel. 06-20-393-
8691.

Szentlászlói úton, 11-es út mellett csalá-
di ház tetõtere több kisebb szobával hossz-
abb távra kiadó. Tel. 06-20-393-8691.

Bükkös-parthoz közeli családi ház alsó
színje kiadó. Tel. 06-70-336-5530.

Szentendrén hosszú távra 160 nm 3,60 m
belmagasságú mûhely ipari tevékenysé-
gre illetve raktározásra bérbeadó. Tel. 06-
20-398-6542.

2 szobás, felújított panellakás a Püspök-
major-lakótelepen kiadó. Tel. (26) 317-
850.

Szentendrén, kertre nyíló 2 szoba össz-
komfortos szuterénlakás, kevés fénnyel,
45 000 Ft + 20 000 Ft rezsiért kiadó. Tel.
06-20-514-3977.

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

Szentendrén, a 11-es úton 42 nm-es iroda,
üzlet kiadó 2 autós parkolóval. Tel. 06-
20-332-7046.

Belvárosi csendes környezetben garzon-
lakás 1 fõ részére kiadó. Tel. 06-20-250-
1638.

Szenrendrén 60 nm-es berendezett lakás
kiadó. Tel. (26) 316-555, 14 óra után.

Olcsó lakásbérlet a patakparton nem-
dohányzó, gyermektelen párnak,
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-
367-2645.

Kiadó Szentendrén, a Károly utcában egy
50 nm-es, erkélyes, 1 emeleti 2 szobás
lakás. Ár: 50 000 forint+rezsi. Tel. 06-30-
321-5965.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendre óvárosában családi ház
eladó. Tel. 06-20-450-1652.

Belvárosi kétgenerációs családi ház
eladó, kisebbre cserélhetõ. Tel. (26)
314-199.

Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
III. emeleti, 55 nm-es, tehermentes,
panorámás részben felújított lakás eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-20-346-
0603.

Szentendrén 12,6 millió forintért, Püs-
pökmajoron, csendes, parkra nézõ, magas-
földszinti 63 nm lakóterû (2 szoba, 1 fél-
szoba, konyha, fürdõ, garderobe), jó
állapotú, tágas lakás 3 nm-es erkéllyel
eladó. Tel. (26) 312-198, 06-20-474-
2000.

Pismányban 120 nm-es egyszintes
lakóház 3 szoba stb. 500 nöl szép kert-
tel, kitûnõ helyen, 50 milliós
irányáron eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Pismányban összközmûves 300 nöl-
ös építési telek a legkitûnõbb adottsá-
gokkal 40 milliós irányáron eladó.
Ritka lehetõség. Tel. 06-30-299-
0376.

Tahiban 850 nöl építési telek
panorámával, vízzel, villannyal meg-
oszthatóan is, 10 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén társasházban 53 nm-es
2 szoba ebédlõs lakás, õsfás udvarral,
jó szellemû lakókkal, 13 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház plusz 40
nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás szép
udvarral korrekt áron, 28 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban, a Duna-parton, romantikus kör-
nyezetben lakóház, (3 lakóhelyiséges) 180
nöl, szép kerttel, 18,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun fõút közeli, polgári stílusú
villa-ház (80 nm), nagyon szép õsfás
300 nöl kerttel, telekáron 24 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun összközmûves kétgenerá-
ciós öt szobás kõház szuper pano-
rámával 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Püspökmajorban 68 nm-es földszinti 2+2
félszobás lakás eladó, vagy hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-954-6733.

Püspökmajorban 63 nm-es 2 és fél szobás
földszinti lakás eladó. Tel. 06-20-954-
6733.

Szentendrén a fõút mellett kitûnõ helyen,
2000 nm-es ingatlan vállalkozás céljára is
kiváló, 60 millió forintért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika korrepetálás eredmény-
centrikus módszerrel, nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-330-0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Az Angyalház átköltözött a Péter Pál utcá-
ba a Tobacco dohánybolt mellé. Az An-
gyalházban újdonságaink: ezoterikus
ajándékok, textilek, bizsuk, jóslás, asztro-
lógia. 
A dohányboltban dohányzási kellékek,
játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu.

Fûkaszálás, kerti munkák. Tel. 06-30-686-
3941.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén a Vasvári-lakótelepen 40 nm-
es üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-30-
962-5719.

Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvá-
rosában, 16,5 nm, havi 85 000 Ft. Tel.
(26) 380-005.

Szentendrén a Füzesparkban új, 3 hely-
iséges üzlet irodának, oktatóteremnek,
stúdiónak kiadó. Tel. 06-20-934-5539.

Bogdányi utcában üzlet kiadó. Tel. 06-
20-320-3482.

EEGGYYÉÉBB

Szentendrén lakótársat keresek hölgy
személyében. Tel 06-70-408-1971.

Mi nem nézzük a Bar-listát!
Új és használt autó, ingatlan, motor, hajó.
Jövedelemigazolás ingatlan fedezet
nélkül. Tel. 06-20-266-4904, 06-30-403-
5656.
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MIAMANÓ GYEREKRUHA ÜZLET
Szentendrén a Paprikabíró u. 2. sz. alatt (patikával szemben)

2008-as tavaszi-nyári kollekcióval 

(62-176 méretig)(62-176 méretig)

folyamatosan

bõvülõ árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat !

Hétfõtõl-péntekig 10-18 óráig , szombaton 9-13 óráig

Apróhirdetések felvétele: 
a szerkesztôségben 

(Duna-korzó 18. 
tel.: 26/505 120), 

hétfôn, kedden 9–17-ig

Árak: 
magánszemélyeknek:

sima: 60 Ft/szó
keretben: 70 Ft/szó
tónusban: 80 Ft/szó

cégeknek:
sima: 120 Ft/szó

keretben: 140 Ft/szó
tónusban: 160 Ft/szó

Apróhirdetést 
a megjelenés elôtti 
keddig fogadunk el.

Humanista
Mozgalom

A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg

fontosnak érzed a vál-
tozást, kapcsolódj be a

Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei

Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél

részt egy széleskörû össze-
fogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei

fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldá-

sokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatat-

lannak tûnõ problémáira. 
70/ 3239-337

MEGNYÍLT

DÁVID
FÉRFI DIVATÁRU

Szentendre, 
Bogdányi u. 4.
tel.: 30/242-3555

Elsõsorban magyar
készítõktõl, 

kedvezõ áron
kiváló minõségû ingek,

nadrágok, zakók, 
öltönyök stb.

Nyitási akció: 
-10%!
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EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

Május 23-án, pénteken 18 óra
MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Dr. Gyarmati Péter elõadása

Május 30. péntek, 18 óra
AZ INDIAI MÁGUS PAPOK II.
Kiss Mao-Tun István elõadása

MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885

Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft

Május 23. péntek
18.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008 (12)
rendezte: Anne Fletcher
20.15 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -
színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 rendezte: Joel és
Ethan Coen

Kisteremben a Cannes-i Filmfesztivál
tiszteletére
19.00 FELKAVAR A SZÉL - színes
magyarul beszélõ ír-angol-német-
olasz-spanyol-francia háborús film-
dráma, 127 perc, 2006
rendezte: Ken Loach

Május 24. szombat
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN -
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier 
16.30 HORTON - színes magyarul
beszélõ francia-magyar animáció,
85 p., 2007
20.15 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -
színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007
rendezte: Joel és Ethan Coen

Kisteremben a Cannes-i Filmfesztivál
tiszteletére
18.15 4 HÓNAP, 3 HÉT, 2 NAP -
színes feliratos román filmdráma,

113 perc, 2007 rendezte: Christian
Mungiu

Május 25. vasárnap
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN -
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier 
16.30 HORTON - színes magyarul
beszélõ francia-magyar animáció,
85 p., 2007 rendezõ: Phillippe
Leclerce
18.00 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -
színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 rendezte: Joel és
Ethan Coen
20.15 SZERELEM A KOLERA IDE-
JÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p., 2007
(12) rendezte: Mike Newell

Május 26. hétfõ
18.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008 (12)
rendezte: Anne Fletcher
20.15 AMERIKAI GENGSZTER -
színes feliratos amerikai krimi, 157
perc, 2007 (16) rendezte: Ridley
Scott

Május 27. kedd
18.15 NYUGALOM -  színes magyar
filmdráma, 108 perc, 2008
rendezte: Alföldi Róbert
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster

Május 28. szerda
18.15 NYUGALOM - színes magyar
filmdráma, 108 perc, 2008 (16) 
rendezte: Alföldi Róbert 
20.15 AMERIKAI GENGSZTER -
színes feliratos amerikai krimi, 157
perc, 2007 (16) rendezte: Ridley
Scott

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!

-30% árkedvezmény a Transitions 

(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre 

illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!

Vagy: egy pár Transitions lencse mellé 

egy pár napszemüveg lencsét adunk 

ajándékba!

RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN

Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156
www.kaiseroptika.hu

Készüljön

Ön is a

nyárra 

a Kaiser

Optikával!

RELATÍV (ÁT)HALLÁSOK
Kétnapos nemzetközi kortárs
zenei találkozó lesz május 30-
31-én, pénteken és szombat-
on az Artus Stúdióban (Fonó
Budai Zeneház, Budapest, XI.,
Sztregova u. 7.), melyen az
európai zenét meghatározó
experimentális, underground
zene elõadói lépnek fel. Infor-
máció: www.artus.hu, www.
fono.hu, 06-1-204-3755.

SAJTÓ ÉS ERKÖLCS
A Szentendrei Kolping Családi
Egyesület következõ elõadása
május 24-én, szombaton 16
órakor kezdõdik: Kondor Ka-
talin újságíró, a Magyar Rádió
fõmunkatársa Sajtó és erkölcs
címmel tart elõadást.

IRODALMI EST
Az ünnepi könyvhét alkal-
mából sok szeretettel várnak
mindenkit a Pest Megyei
Könyvtárba június 3-án, ked-
den 18 órakor. Vendég: Jókai
Anna Kossuth-díjas írónõ és
Vasy Géza, a Magyar Írószövet-
ség elnöke. Az írónõ könyvei a
helyszínen megvásárolhatók.

KIÁLLÍTÁSOK 
Molnár Bertalan festõmûvész
kiállítása születésének 75.
évfordulója alkalmából nyílt 
a Városháza dísztermében. 
A kiállítás megtekinthetõ má-
jus végéig hétfõtõl péntekig
8-tól 18 óráig.

•
Az Art-Decor Galériában (Ber-
csényi u. 3.) Róna Emy mun-
káiból nyílt kiállítás. A tárlat
május 30-ig látható naponta
10-18 óra között. 

• 
Rákossy Anikó festõmûvész X-
Y címû kiállítása május 23-án,
pénteken 17 órakor nyílik a
Skanzen Galériában (Sztara-
vodai út). Megnyitja Wehner
Tibor mûvészettörténész, köz-
remûködik Horváth Mária
énekmûvész. A kiállítás meg-
tekinthetõ augusztus 24-ig,
hétfõ kivételével 9-tõl 17
óráig.

•
Goda Richárd képzõmûvész
kiállítása május 24-tõl június
30-ig tekinthetõ meg a Céh
Galériában (Bercsényi u. 3.).

•
A MAMÛ Galériában (Buda-
pest, VIII., Damjanich u. 39.)
május 22-én nyílt Tanítványok
címmel kiállítás, mely megte-
kinthetõ május 28-ig. Május
29-én, csütörtökön 19 órakor
nyílik az Áttekintés címû egy-
estés kiállítás. Megnyitja:
Pika Nagy Árpád képzõmûvész. 

AA  SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRRAA  SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRR
május hónapban minden hétfõn 

reggel 6-tól este 18 óráig
22  lliitteerreess  vviilláággooss  ssöörr22  lliitteerreess  vviilláággooss  ssöörr 560 Ft helyett 550000  FFtt550000  FFtt
22  lliitteerreess  bbaarrnnaa  ssöörr22  lliitteerreess  bbaarrnnaa  ssöörr 600 Ft helyett 554400  FFtt554400  FFtt

(flakonnal együtt) vásárolható.
VVeennddééggeelljjee  mmeegg  bbaarrááttaaiitt  ffrriisssseenn  ccssaappoolltt  ssöörrrreell!!

Hordós kiszerelésben (50 l,30 l) vásárolt söreinkhez
csapoló berendezés bérelhetõ!

BÜFÉ: 
22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..

Nyitva: H-P: 05.30-18.00  Szo.: 06.00-13.00
Elvitelre kapható 1,2 literes palackos sör.

SÖRFÕZDE:
MMEEDDIIAATTOORR  KKfftt..  22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..MMEEDDIIAATTOORR  KKfftt..  22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..

Tel: 06 26/500-608, 500-609

G R I M A L D I
ÜGYVÉDI IRODA

Szentendre, 

Muskotály u. 8.

06 20 330 36 40

•• jogi tanácsadás,
•• szerzõdések készítése,
•• kártérítési, biztosítási,

ingatlan- és építésügyek,
•• öröklési jog,
•• házassági perek és 

családjog,
•• társasági jog (cégjog),
•• munkajog,
•• szabálysértési ügyek

„Fordítsd az arcod a nap felé 
és minden árnyék mögéd kerül”

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ

daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a

hasznos ismereteket, melyek egy
orvos-beteg találkozó során is

felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével 

megtanítjuk, hogy ne a félelem, 
a reménytelenség és a magány 

érzése uralkodjon el Önön, 
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is

aktív részese gyógyulási 
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés

alapján:
06 20/995 71 67

Cím: 2000 Szentendre 
Paprikabíró u. 4.

email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám
64700076-10027343
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

A Móricz Diáksport Egyesület közhasznúsági jelentése
ÉVES BESZÁMOLÓ 

Az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.
Vagyongazdálkodási kimutatás. Bevétel (tagdíj, pályázati

támogatás, nevezési díjak): 356 418 Ft Kiadások (terembérlet,
útiköltség, sportszerek beszerzése): 245 342 Ft

Közzétette: Móricz D.S.E. vezetõsége

Kézilabda
A szentendrei férfi kézilabda-
csapat az elmúlt két for-
dulóban idegenben játszott.
Elõször a jó formában lévõ
Tököl csapata volt az ellenfél:
jó játékkal értünk el döntet-
lent, úgy, hogy a vendéglá-
tónk az utolsó tíz másodperc-
ben egyenlített.
Eredmény
Tököl – Szentendre 
28:28 (13:14)
Legjobb góllövõk: Soproni 8,
Duzsi 5, Simányi 5.
Következett a második helyen
álló Alba Regia csapata. Itt
sajnos nem sikerült a tököli
formánkat hozni, átlövõink
mélyen tudásuk alatt telje-

sítettek. Két büntetõt hibáz-
va veszítettünk.
Eredmény
Alba Regia – Szentendre 25:19
(14:8)
Legjobb góllövõk: Nagy 5,
Köck 4.
Ificsapatunk 33-25-re nyert,
és ezzel a hátralévõ fordulótól
függetlenül megnyerte a
bajnokságot. Gratulálunk!
Az utolsó fordulóban hazai
pályán, a Móricz csarnokban
fogadjuk Dabas csapatát.
Nagy csata várható, minden
szurkolót szeretettel várunk
május 24-én, szombaton a 16
órakor kezdõdõ ifi- és a 18
órakor kezdõdõ felnõtt mér-
kõzésre.

T. L. 

Az idén elsõ alkalommal, de
hagyományteremtõ szándék-
kal került megrendezésre a
Dunakanyar Nõszirom Egye-
sület (IRISZ), az Észak-Du-
nántúli Ifjúsági, Sport és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület
(ÉDISKE), a Miértünk Fiata-
lokért Egyesület és az Egész-
séges Városért Közalapítvány
szervezésében, március 17-én
a Tízen Túliak Tízpróbája. Az
akadályverseny fõ célja a kör-
nyezettudatos életmódra, az
egészséges életre való nevelés
volt, melyen a kistérség is-
koláinak ötödik, hatodik osz-
tályos tanulói vehettek részt.
Budakalászról, Leányfaluról,
Szentendrérõl és Visegrádról
neveztek a csapatok. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a
tizenöt nevezett csapat között
volt egy negyedik osztályosok-
ból álló is a szentendrei II.
Rákóczi Ferenc iskolából, akik
– bár a legkisebbek voltak –
kiváló eredményt (5. helye-
zést) értek el a tízpróbán.
Az útvonal a szentendrei Kál-
vária úti buszforduló – kõhe-
gyi turistaház volt, mely 6 km-
es, emelkedõ távjával gyalo-
gos túrának is szép teljesít-
mény. 
A szervezõk öt elméleti és öt
gyakorlati akadályt állítottak
a nebulók elé, akik játszi
könnyedséggel és nagy vidám-
sággal vették azokat. A ver-
senyt a visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola „Túraba-
kancs” csapata nyerte, így –
az aranyérmek és egy nagyobb
értékû vásárlási utalvány mel-

lett – övék lett az a vándorser-
leg, melyet minden évben a
legjobb vihet „haza”. Második
helyezést ért el a leányfalui
Móricz Zsigmond Általános
Iskola „Tappancs” csapata, az
õ ajándékuk az ezüstérmek
mellett ugyancsak egy vásár-
lási utalvány lett. A harmadik
helyen a szentendrei Barcsay
Jenõ Általános Iskola „Túró”
csapata végzett bronzérmek-
kel és vásárlási utalvánnyal
jutalmul.
Mind a 101 résztvevõ gyermek
oklevéllel és apró ajándékkal
tért haza. Köszönjük a pedagó-
gusoknak, akik idejüket nem
kímélve segítettek a tanulók-
nak a felkészülésben, és ezú-
ton is szeretnénk köszönetet
mondani Dobson Tibor ezre-
desnek és a szentendrei tûz-
oltóknak, akiknek segítségé-
vel a gyermekek megismerked-
hettek egy tûzoltóautó teljes
felszerelésével, mûanyag po-
hárlövöldözésre használhat-
ták a gumitömlõt, és kitölthet-
tek egy tesztlapot sok gyakor-
lati kérdéssel.
Ugyancsak köszönet illeti a
Magyar Honvédségtõl Nagy
Attila alezredest és 5 fõs csa-
patát, akik két állomáson is
várták a gyermekeket tör-
ténelmi kérdésekkel, tájéko-
zódási gyakorlattal. Aki kérte,
álcázó festéssel zöldre, fe-
ketére festethette az arcát.
Köszönjük Dukay Igornak, az
Élõtáj Egyesület elnökének a
színvonalas kérdõív által nyúj-
tott tudást a bennünket kö-
rülvevõ természetrõl.

Köszönet illeti Pintér Andreát,
a Body-Holly Fitness veze-
tõjét, hogy már az indulás
elõtt, majd késõbb a 6-os
állomáson is szabályos, szép
mozgásra tanította a gyer-
mekeket.
És természetesen köszönjük
szponzorainknak a segítséget,
az ICO Rt.-nek, a MEFA Hun-
garia Kft.-nek, a VSZ Zrt.-nek,
Sápi András Faipari és Keres-
kedelmi Egyéni Cégnek, az
Atlantis Visegrád Club Kft.-
nek, és mindazoknak a magán-
személyeknek, akik kisebb-
nagyobb pénzösszeggel, il-
letve tárgyi felajánlásokkal
segítették az akadályverseny
minél színvonalasabb lebo-
nyolítását.
Reméljük, jövõre még több
gyermek jön el, hasznost tu-
dást gyûjtve versenyez az
értékes ajándékokért.

Dunakanyar Nõszirom
Egyesület

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
A PIRAMIS 

FITNESS KLUBBAN

Izgõ-mozgó Piramis gyermek
táborok: 
•  június 23 - 27 
•  június 30 - július 04 
•  július 7 - 11 
•  július 14 - 18 
•  július 21 - 25
6-14 évesek részére 
Naponta 07.30-18.00-ig
Program:
• Sportfoglakozások, lányoknak
zenés mozgásformák oktatása
• Kirándulások, állatkert látogatás, 
• Csapatjátékok, számháború
• Feltételek megléte esetén
kerékpártúra    
Minimális csoport létszám: 
12 fõ Díj: 15 000 Ft/fõ, mely a napi
3 étkezés és belépõjegyek árát is
tartalmazza. Testvéreknek ked-
vezmény!

Jelentkezés a részvételi díj 50%
befizetésével a Piramis Fitness
Klubban (Szentendre, Dózsa 
Gy. út 8. HEMO) 
Infó: 06-26-319-099, 
20-444-3160

Tízen Túliak Tízpróbája

A nyertesek: a visegrádi Túrabakancs csapat

FALUSI OLIMPIA
június 1. vasárnap

Várjuk azon sportos fiatalok (8 -18 év között), családok (1
vagy 2 felnõtt és 1-3 gyerek) és fiatalos lelkületû, de korosodó
felnõttek (seniorok) egyéni illetve csapatos jelentkezését,
akik a tiszta játék szellemében küzdenek és vágynak a di-
csõség babérkoszorújára!
A versenyt az ókori olimpiai játékoknak megfelelõ népi
sportjátékokban: grundbirkózás, távolugrás, futás, ötpróba,
bothajítás, erõpróbák, családoknak és idõseknek szóló
ügyességi játékokban tájfutás, krokett valamint észtornán
lehet kiállni.
A versenyeken való részvétel feltétele a kitöltött nevezési
lap. Elõzetes nevezési határidõ: május 25.
Az elõzetesen nevezõknek belépési kedvezményt adunk.
Helyszíni nevezés: június 1-jén 13.00 óráig.

Honffy Judit sajtóreferens
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

26/502-511, 30/748-8547, honffyj@sznm.hu


