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Dunakanyar Nyári Játékok
Június 1-jén Leányfalun kezdetét vette az idén nyáron elsõ alkalommal megrendezendõ, majd az egész nyarat átívelõ, a családokat aktív kikapcsolódásra és
szórakozásra hívogató Dunakanyar Nyári Játékok. Az egységes kistérségi kulturális
program megálmodója dr. Dietz Ferenc, a kistérség elnöke. A régióban június 1.
és augusztus 31. között zajló ingyenes fesztiválsorozat koordinátora a Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának Irodája. A kezdeményezés a térség kilenc településének összefogásával jött létre.
„A Dunakanyar településeinek kultúrája és hagyománya összeköti a térségben élõket. Kistérségünk
abból a szempontból különleges, hogy ez a kulturális kapocs erõsebb, mint az ország más
kistérségeinek települései között. Térségünk polgármestereinek közös akarata volt, hogy különálló
helyszíneken, mégis egységes arculattal, egyazon vezérmotívum mentén rendezzük meg a Dunakanyar
Nyári Játékok programjait. A vizuális elemek a Szent György Napi Tavaszköszöntõ Fesztiválon már
debütáltak, s a jó emlékû eseményen látott nagyszínpad, a fotókiállítás, a kulináris és kulturális
programok a továbbiakban sem maradhatnak el” – számolt be a játékok létrejöttérõl és felépítésérõl
dr. Dietz Ferenc, a kistérségi társulás elnöke.
Folytatás az 5. oldalon

X. Eperfesztivál
Tahitótfalun
június 6-8.

Magyarosi Erzsébet

Dunai Julianna

Szigethy Ildikó

Városunk fõkertésze, Magyarosi Erzsébet a közelgõ parlagfû-szezonnal kapcsolatos teendõinkre
hívja fel a figyelmet (5. oldal). Zöldpont rovatunk Neked is van kerted? cikkeinek szerzõjétõl,
Dunai Juliannától olvashatják el a sorozat utolsó részét a 7. oldalon. A mesteróvoda címet
elnyert intézmény vezetõjével, Szigethy Ildikóval a hagyományéltetésrõl beszélgettünk (8.
oldal). Horváth Nándor a helyi polgári védelem irodavezetõje az egyre gyakrabban jelentkezõ
viharokról ír az 1-6. oldalon. Rákossy Anikó festõmûvész kiállítása nyílt meg a közelmúltban
a Skanzen Galériában (9. oldal).

ZÖLDPONT

Környezetvédelmi
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Az utóbbi idõben egyre többet tapasztalunk meg a szélsõséges idõjárás okozta nehézségekbõl, károkból. Akár
tetszik, akár nem, tényleg
több a szélvihar, a zivatar, a
súlyos károkat okozó szélsõséges idõjárás.
Természetesen az információ
áramlása is sokkal gyorsabb és
pontosabb, ezért jóval több
eseményrõl szerzünk hírt,
mint a régebbi idõkben. Szerintem fontos, hogy mindenkiben felmerüljön a kérdés:
Mit tehetek én?

Horváth Nándor

arcok

Viharzóna
Ahhoz, hogy megfelelõen
védekezhessünk, egy kis felkészülés nem árt. Az embereknek
nem szabad tehetetlenül nézniük a fejleményeket, mert
mindig van lehetõség a túlélésre, a károk megelõzésére,
csökkentésére.
A Zöldpont mellékletünkben
(6-7. oldal) bemutatott meteorológiai veszélyjelzések ki-

Rákossy Anikó

adását a meteorológiai szolgálat rendeli el. Errõl értesítést kapnak (sms, fax, URH
stb.) az elsõdlegesen beavatkozó szervek (tûzoltó, rendõr,
mentõ, polgári védelem), illetve az önkormányzatok.
Tájékoztatást ad ki a lakosság
részére a közszolgálati TV és
rádió.
Folytatás a 6. oldalon
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Patikák és ellenérdekek
A június 3-i „Városháza házhoz jön” lakossági fórum öt
kiemelt témája az új egészségügyi központ, a Szentendrén létesítendõ bevásárlóközpontok kérdése,
a Greenhill Stúdió ügye, a szállodaépítés lehetõségei,
valamint a város pályázatainak aktuális helyzete volt.
A legnagyobb vitát az új egészségházban nyitandó patika váltotta ki.
Az önkormányzat tárgyalásokat folytat a Szirtinvest
Kft.-vel, hogy tõkét szerezzen
az intermodális csomópontban (a HÉV-végállomás tõszomszédságában) felépíteni
tervezett új egészségügyi
központ megvalósításához. A
központ SZEI mellett a háziorvosi, gyerekorvosi, az ügyelet, a védõnõ szolgáltatás, az
ideg- és bõrgyógyászat számára biztosítanak helyet,

amely az alapszolgáltatásokon belül még színvonalasabban szolgálná a lakosság
egészségügyi ellátását. A
megállapodás lényege, hogy
a cég adja a tõkét, felépíti az
egészségházat, cserébe az intézményben egy nagy gyógyszertárat nyit, amelynek nyereségébõl a megtérülést biztosítja. „Büszkék vagyunk a
háziorvosainkra, de az épületek állapota kritikán aluli.
A lakosság érdekében mielõbb
szükség lenne egy új egészségügyi központra. Mivel a város kevés forrást kap az államtól, a Szirtinvest segíthetné az egészségház üzemeltetését” – fogalmazott dr. Dietz
Ferenc polgármester.
Túri István a Szirtinvest Kft.
képviseletében elmondta:
cégük számításai szerint a
beruházás megtérülésének
ideje 10-15 év. „Mit kockáztat az önkormányzat? Semmit,
mert nem ad bele pénzt, és
aláírása után a szerzõdés bármikor felbontható. Ha a projekt nem valósul meg, akkor is
csak a cég az egyedüli vesztes.
Az orvosok szempontjából az
egyetértés a kulcskérdés, a
lakosság szempontjából pedig
az orvosi ellátás színvonala. A
projekt egyetlen érzékeny

pontja a gyógyszerész szakma,
hiszen õket anyagilag érinti
hátrányosan egy új patika
megjelenése a városban” –
ismerte el a modell vázolásakor Túri. Kiderült az is, hogy
mivel alig másfél éve született
meg a patikaliberalizációról
szóló törvény, kész referenciák még nincsenek, csak 2025 építési engedély, amelyek
közül ötnél már folyik az
építés.

A Vasvári Patika és a Paprikabíró utcai patika vezetõje
egyaránt elutasította Túri
István azon kijelentését, miszerint a magyarországi patikák átlagos árrése 19% körül
mozog. Mindkét vezetõ 12%os értéket említett, s arról számolt be, hogy meg vannak
rémülve a tõkés befektetõk
megjelenésétõl. Ezzel szemben Szegõ András képviselõ
véleménye szerint igaz, hogy
sérülnek a gyógyszerészek
érdekei, de a lakosság egészsége, biztonsága és kényelme
az elsõdleges. „Ha ilyen módon lehet az egészségügyi
ellátás színvonalát emelni,
nyisson ki a városban a meglévõ tíz mellett a tizenegyedik
patika” – fogalmazott.
Bokor Tamás
(Beszámolónkat jövõ heti
számunkban folytatjuk.)
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Roma konferencia Szentendrén
A romák évszázadok óta élnek Európában, és meghatározó részévé váltak a társadalmi és kulturális
folyamatoknak. Ez a kultúra május 29-én került bemutatásra Szentendrén egy konferencia, majd az ezt
követõ kiállítás keretében. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével közösen szervezett fórumon nem a szokásos sztereotípiákon volt a hangsúly,
hanem a konkrét és kézzel fogható megoldások
kialakításán.

Dr. Dietz Ferenc polgármester
kiemelt kérdésnek tartja a kisebbségek helyzetének és
problémáinak kezelését. A helyi cigány kisebbségi önkormányzattal számos alkalommal egyeztettek a helyi roma
lakosság problémáinak megoldása kérdésében, többek
között átadtak egy, a kisebbségi önkormányzatot kiszolgáló irodahelyiségét is. „A

probléma egyik megoldása az
lenne, ha az önkormányzatok
a kisebbségi feladatok elvégzésében nyújtott segítségért
központi normatívákat kapnának. Emellett fontos az is, hogy
a helyi jogalkotásban állandó
szempontként jelenjen meg a
kisebbségi elõnyök és hátrányok vizsgálata” – emelte ki
beszédében a polgármester.
A konferencián dr. Kállai Ernõ,

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 30%-OS
ENGEDMÉNNYEL ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT INGATLANOK
Ingatlan helye

Hrsz.

m2

Ady Endre út
Láncfû u.
Makkos u.
Panoráma út
Tölgy u.
Dongó u. felett
Csóka u.
Gyopár u.
Rege u.
Vándor u.

4715
4885
7126
7141
7919
7700
7509
8064
7843
9157

327
1017
712
855
1121
1036
2626
864
760
1277

Minõsítés

lakó
lakó
üdülõ
üdülõ
üdülõ
üdülõ
üdülõ
üdülõ
üdülõ
üdülõ

Akciós,30%-kal
csökkentett
vételár(bruttó)
6.523.440,11.959.920,7.535.640,8.547.000,8.474.760,8.528.520,19.852.560,9.253.440,8.139.600,13.515.768,-

Szentendre Város Önkormányzata „Versenytárgyalást” ír ki a fenti ingatlanok
esetében. A versenytárgyalásra jelentkezni a polgármesteri hivatal (Városház tér
3.) földszinti ügyfélszolgálatán kihelyezett jelentkezési lap kitöltésével lehet
június 18. 15 óráig.
A versenytárgyalás idõpontja június 19. 15 óra
Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklõdni lehet a vagyoncsoportnál az alábbi telefonszámokon: (26) 503-377, 503-364, 503-351

a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országos biztosa
arról beszélt, hogy a roma
embereknek nemcsak segíteni
kell, ezt a segítséget nekik el
is kell fogadniuk. Számos
esetben ez a probléma igazi
gyökere. A romák integrálódását fokozni kell, ezt
hivatott segíteni az illetékes
minisztérium esélyegyenlõségi politikája.
A szentendrei Petzelt József
Szakmunkásképzõ diákja önvallomásában beszámolt arról, hogyan éli meg ma egy
roma fiatal az õt körülvevõ
társadalmi környezetet, mit
jelent számára romaként élni
és tanulni. Ehhez kapcsolódóan Forgács István, a Roma
Program Támogatási Hálózat
programmenedzsere mutatta
be a Nemzeti Fejlesztési
Tervben megtalálható pályázatok rendszerét és a romák
által elérhetõ pályázatokat,
ösztöndíjakat.
Gáspár Tibor, a Pócsmegyeri
Cigány Önkormányzat elnöke
a Pilis és Dunakanyari Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok
Társulás megalakulásának
folyamatáról számolt be,
valamint tájékoztatta a megjelenteket a szentendrei
kistérségben zajló sikeres felnõttképzési programról. Az
Országos Cigány Önkormányzat képviselõje rámutatott a
szentendrei és térségi példaértékû együttmûködésre.
Kifejtette, szeretnék, ha a
közeljövõben sok hasonló
ilyen rendezvényre kerülne
sor. A Lungo Drom képviselõje a szemléletváltás szükségességét hangsúlyozta.
A „Chachipe” címû kiállítás
reális képet ad arról, hogyan
zajlik ma a roma integráció
Magyarországon, A kiállítás
egy korábban a roma integráció évtizede kapcsán, a Nyílt
Társadalom Intézet és az OSA
Archívum által meghirdetett
fotópályázat díjnyertes fotóinak képeit mutatja be. A kiállítás június 12-ig tekinthetõ
meg a P'Art Házban (Dunakorzó 18.).
K. Zs.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Személycsere a Felügyelõ
Bizottságban
Május 20-án elfogadták a Szentendrei Közmûvelõdési Kht. közhasznúsági jelentését. Háromszéki Gyula távozott az intézmény
felügyelõ bizottságának élérõl, helyére határozatlan idõre Boros
Ivánt nevezte ki a testület.

Kitüntették Pap Lajost
Május 30-án az építõk napján Bajnai Gordon miniszteri oklevélben köszönte meg Pap Lajos kõfaragó mester kiemelkedõ munkásságát, mint a szakma magas szintû mûvelõjének a szakmai
utánpótlás kinevelését, a több település számára adományozott
értékes kõalkotásait, a hazánkban felújított illetve újonnan
emelt épületeken végzett értékes kõfaragó és kõszobrász
munkáit, és nem utolsósorban a Magyar Kõszövetségben végzett
tízéves alelnöki tevékenységét. (Cikkünk a következõ számban.)

A 100. nyílt meg Szentendrén
Május 30-án nyitották meg
Szentendrén a Diego 100.
áruházát. Az ünnepélyes
megnyitón Kun Csaba
alpolgármester úr hangsúlyozta, mekkora szerepet
játszanak a térség és a
város gazdasági életében
a sorra nyíló, országos nevû áruházláncok. „A Dumtsa-tervben
megfogalmazott városvezetõi szándékoknak megfelelõen újabb
gazdasági szereplõ telepedett meg Szentendrén. Törekvéseinknek
megfelelõen Szentendre így válhat a térség gazdasági motorjává” – emelte ki beszédében az alpolgármester.
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Búcsú
Mezei Andrástól
Megrendült szívvel búcsúzunk Mezei
András köztiszteletben álló írótól, aki
május 30-án, 78 éves korában távozott
az élõk sorából. Mezei András aktív
közbenjárásával Kiryat Tivon izraeli
várossal testvérvárosi kapcsolat felvétele céljából tárgyalások
kezdõdtek meg Szentendrén Kertész Péter jelenlétében.
Ezúton is õszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Újabb örökbefogadások
Június 2-án adták át ünnepélyesen a Civil Örökbefogadási
Program újabb örökbefogadóinak az okleveleket. Dr. Dietz Ferenc
polgármester köszönetét fejezte ki az örökbefogadóknak azért a
lokálpatrióta gondolkodásért, hogy Szentendrét a jövõben itt
lakó és ide betérõ generációk is büszkén érezhessék szép és nyugalmas otthonuknak, illetve izgalmas és színes úti céljuknak.

Újabb megyei
képviselõ
Szentendrérõl
Benkovits Györgyöt, az MSZP
szentendrei szervezetének elnökét, a Szentendréért Frakció önkormányzati képviselõjét választották a Pest Megyei
Közgyûlés tagjává, miután
Szabó Imre megyei képviselõ,
a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke környezetvédelmi és vízügyi miniszteri kinevezése miatt hivatalból megvált megyei képviselõi
mandátumától. A megye döntéshozó szervezetének új tagjával lapunk jövõ heti számában beszélgetünk.

Útfelújítások városszerte

A polgármester

naplója
június 9.

Mint ahogyan múlt hónapban beszámoltunk róla, a közelmúltban Szentendre több frekventált és nagy forgalmat bonyolító
utcája került felújításra. A 70 milliós beruházás kapcsán 28
utca felújítására került sor. A felújítások folytatódnak: folyamatban van a közbeszerzési kiírás a városi utak kátyúzására,
emellett az önkormányzat idén is több pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Régióhoz útszakaszok felújítására.

08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
12.30 ATV interjú a Régi
Mûvésztelep beruházásról
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Új Kulturális Központ
ügyvezetõjével
megbeszélés
16.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

június 10.
09.00 Testületi ülés

Kinek a szemét szúrja?
Kedden reggel porig égtek a Bodor-udvar elõtti szelektív hulladékgyûjtõ konténerek. Az egyelõre ismeretlen okból keletkezett tûz következtében lángra kapott a szomszédos vegyesbolt falán lévõ kapcsolószekrény is, ami miatt egy idõre
megszûnt az üzlet áramellátása. Az okozott kár mintegy 600
ezer forint. Horváth József, a városi szolgáltató cégvezetõje
arról tájékoztatta lapunkat, hogy vizsgálják, miként lehetne
biztosítást kötni a gyûjtõszigetekre. Emellett várják a tûzoltóság
által készített jegyzõkönyvet is.
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok tájékoztatása szerint valószínûsíthetõ a szándékosság. „Hétfõrõl keddre virradó éjszaka
két riasztás is érkezett hozzánk, a két helyszín egymástól kétszáz
méterre található. A Bajcsy-Zsilinszky utcában éjfél után néhány
perccel bejelzett a Szent András iskola tûzjelzõje, ám a kiérkezõ
tûzoltók nem találtak tûzre utaló nyomot. Éjjel 1 óra 56 perckor
jelentették a konténertüzet, ekkor hat percen belül megérkezett a
tûzoltóautó, amelyre immár sajnos tényleg szükség volt.“
A megsemmisült tárolókat három-négy héten belül pótolják,

2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965,
26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu

amint a Városüzemeltetési Bizottság kiutalja a szükséges
összeget a város környezetvédelmi alapjából. A rendõrség a
tûzoltóság szakvéleményének ismeretében dönt arról, hogy
nyomozást rendel-e el az ügyben.
A városban az elmúlt egy év során ez már a harmadik gyûjtõsziget,
amely a lángok martalékává vált. A Fehérvíz utcában és a
Martinovits utcában korábban ugyancsak porig égtek a konténerek, emellett Pomázon is akad egy „áldozat”.
-t-

Idegenforgalmi munkatársat
keresünk a szentendrei
TOURINFORM irodába
augusztus elsejétõl.
Feltétel: angol nyelvismeret
és egy másik európai nyelv
ismerete (elsõsorban német).
Számítógépes gyakorlat
szükséges. Szentendrei
helyismeret elõny.
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Játszóteret a belvárosba!
Egy korábbi írásunkban olvasónk, Losonczy Borbála olvasói levele alapján utánajártunk, hogy miért olyan népszerû a szentendrei kisgyermekes családok körében a
leányfalui játszótér. Meg kellett állapítanunk, hogy városunkban egyelõre nincs
olyan jól felszerelt játszótér, amely egyszerre van szép és központi helyen. Borbála
azóta ebben a kérdésben is segítségünkre sietett.
„Tisztelt Szerkesztõség!
(…) A belvárosban 4 hely merült fel, mint játszótérnek alkalmas hely, a játszótér méretét
és milyenségét az adott helyek
meghatározzák. Természetesen az lenne a legjobb, ha mind
megvalósulhatna
egyszer,
mivel valóban többféle igényt
elégítenek ki.
A Duna-korzó végén, de még a
Postás-strand (Casino) elõtt
van pár játék: farönkbõl épült
hinta, illetve hajó. Ezt a játszótér-kezdeményt fel lehetne
karolni, szükséges lenne persze
az elkerítése, de itt egy nagy
játszótér elférne. Nagyobb árvizek esetén viszont használhatatlan, és az ázás miatt
gyorsabban amortizálódik.
A Dunaparti Mûvelõdési Ház
udvarán egy kicsi, de kiváló
adottságú játszóteret lehetne
létrehozni. Csak a támfal felõli
részt kellene már elkeríteni, és
a felsõ terasz-részen pedig remek kávézó üzemelhetne.
A Waczek-villa egykori játszótere az enyészet martaléka lett.
Nem ismerem a jelenlegi tulajdonviszonyokat; ha még önkormányzati tulajdonban van, az
is egy alkalmas terület lehetne
egy játszótér kialakításához.
Talán a legnagyobb lehetõséggel a Rodin Café melletti,
feletti terület bír, vagyis az egykori Szobor-park. Itt minden
együtt van: szép nagy terület,

kiülõs kávézó, és még parkolni
is lehet, ráadásul ingyen. A
fenti részen lévõ kis játszótérhez csatlakozhatna egy lenti
rész.
(…) Egy központi fekvésû játszótérnek Szentendre élhetõbbé válásban is szerepe lehetne,
valamint a turisták számára is
jó lehetõséget nyújtana az ilyen
fajta kikapcsolódásra. Kiváltképp hasznos lehetne egy ilyen
hely, ha még WC-vel is rendelkezne, amit a turistákon
kívül a mezei játszóterezõk is
nagyon értékelnének.”

Azok
a bizonyos
realitások
Losonczy Borbála ötleteivel Hidegkuti Gergelyhez,
a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottság elnökéhez
fordultunk.
– Mi alapján dönt az önkormányzat játszótér-ügyben?
– Szentendre Város Képviselõtestülete 2008 márciusában
fogadta el a város játszótereinek építésérõl és felújításáról
szóló koncepciót. Az anyagot
szokatlanul hosszú ideig, három fordulóban tárgyalta a

2000 Szentendre, Rózsa u. 2. • tel.: 06 26 500 430,
mobil: 06 30 952 2566 • www.egyjotanacs.hu

Közvetítõi díj nélkül!

testület, ami talán nem meglepõ, hiszen a képviselõk között is sok érintett szülõ,
illetve nagyszülõ van, és ezért
a játszóterek kérdése a leginkább kényes problémák
egyike.
– Ez mit jelent a gyakorlatban?
– Szentendrén, a többi hazai
városhoz hasonlóan, gombamód épültek az elmúlt században a játszóterek az akkoriban
megszokott hegesztett mászóka, vasbeton homokozó, pingpong-asztal kellékekkel. Ezek
a játékok, amelyeken az én
generációm néha 1-2 horzsolás vagy varrás árán nõtt fel,
mára már nem „vállalhatók”.
Miután több szabványnak nem
felelnek meg, akár tetszik,
akár nem, le kell õket bontani.
Az újjáépítés során pedig csak
EU-konform játékok építhetõk, amelyek jelentõs, játszóterenként 15-20 millió forintos, egyszerre jelentkezõ
költséget rónak az önkormányzatra.
Szentendrei lakosként és két(hamarosan három) gyermekes apaként a négy említett
belvárosi példa mindegyikét
szívesen fogadnám, de sajnos
ezeken a helyszíneken a játszótér nem kizárólag pénz vagy
szándék kérdése. A legnagyobb felelõsség ilyenkor az,
hogy gondolnunk kell az elõttünk álló évekre, az utánunk
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jövõ szülõkre, gyerekekre, és
persze képviselõkre is.
A korábbi évek apró telekszigetekre beékelt vasjátékait
most kell sok-sok pénzért
felújítani, lebontani, esetleg
áthelyezni. És persze mindig
lesz pár tucatnyi gyermek
illetve szülõ, akiknek fájni fog,
hogy a hozzájuk legközelebb
esõ játszótér szûnik meg, még
akkor is, ha háromszor akkora
és sokkal korszerûbb épül majd
vagy épült a környéken.
– Az olvasónk által felvetett
négy javaslat nekem, mint
anyukának, tetszik. Hogyan
vélekedik errõl a szakember?
– Egy drágán fenntartható játszótér (pl. árvízveszélyes területen), vagy egy túlságosan
kicsi (épületudvaron belüli),
esetleg egy balesetveszélyes
játszótér (forgalmas utakkal
körbezárva) létesítését kötelességünk megakadályozni.
Viszont a Czóbel-park játszóterével kapcsolatban Tolonics Gyula belvárosi képviselõtársam a koncepció indulása óta foglalkozik, ennek
hamarosan az eredményét is
élvezhetjük.
A külön funkciók között vannak jó és kevésbé jó ötletek,
én a WC-t az utóbbiak közé
sorolnám, ugyanis annak õrzése, takarítása olyan feladat,
amely szerintem nem tartozik
közvetlenül a játszótér-üzemeltetés körébe. A következõ
hónapokban a Bogdányi utcában nagyon szép példáját fogjuk látni annak, hogy a magánszféra milyen módon vonható
a nyilvános illemhelyek létesítésébe. Talán ugyanezen
módszerrel a belvárosi játszóterek létesítésében is találhatunk majd együttmûködõ
partnereket.

– Korábban már hírt adtunk
arról, hogy hamarosan a
Pismányban élõ családoknak
sem kell messzire menni játszóterezni.
– Az idei évben kezdõdik meg
a pismányi játszótér kivitelezése. Sok helyrõl érkezett
a kérdés, hogy miért pont
Szentendre legkihaltabb területén épül játszótér. Nos,
Pismányban tényleg az egyik
legkisebb a népsûrûség, de a
városunk egyetlen olyan területe, ahol annak ellenére
nincs játszótér, hogy a város
közel 20%-a ott lakik. Ezzel
remélhetõleg régi adósságunkat törleszthetjük.
– A Püspökmajoron már két
jól felszerelt játszótér is
mûködik. Ez a terület talán
elõnyt élvez?
– Az egyik levélben olvastam
a „de mégis nehezen tudom
rávenni magamat, hogy lakótelepi környezetbe vigyem levegõzni a gyerekeket” mondatot, amihez két dolgot szeretnék hozzáfûzni. Egyrészt
Szentendre lakótelepei szerencsére kiváló levegõvel rendelkeznek, nem úgy, mint
például az egyébként balesetveszélyes, a 11-es és a
Sztaravodai út között fekvõ kis
játszótér. Másrészt nem szívesen állítok fel sorrendeket,
de ha mégis szükséges, akkor
egyetértek azzal, hogy elõször
a lakótelepi gyermekek számára épüljenek játszóterek,
hiszen nekik nincs lehetõségük leszaladni a „kertbe”
játszadozni, nekik a játszóterek jelentik azt a szigetet,
ahol úgy szaladgálhatnak,
mint a kertes házakban lakó
társaik.
Berényi

mozaik 5
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Dunakanyar
Nyári Játékok
Folytatás az 1. oldalról
A kilenc település összefogásával létrejövõ programsorozatba minden résztvevõ
település egy-egy nagy eseményt épít be, amelyek mellett számos kisebb kísérõrendezvény kap helyet. Minden
helyszínen megrendezik például az „Õfelsége szakácsa
voltam” címû gasztronómiai
versenyt, s mindvégig jelen
lesz a népmesei világ, valamint a reneszánsz év alkalmából Hunyadi Mátyás emléke. A szervezõk bekapcsolták
a programba a leányfalui
Hagyományok Házát és a
környékbeli múzeumokat is,
hogy a mostani családi fesztivál még teljesebb élményt
nyújtson.
„A kistérségi társulás többcélúsága túlmutat a közigazgatási feladatok ellátásán. Úgy
gondoltuk, kötelességünk megmutatni az országnak, sõt a
határon túl élõknek is, hogy
milyen kulturális kuriózumokat
kínál a Dunakanyar” – fogalmazott dr. Vámos Attila, a
kistérségi társulás irodavezetõje. Hozzátette: a többcélúság már magában a programszervezésben is megnyilvánul, hiszen a színpadi elõadások mellett mind a kilenc
helyszínen, mind a kilenc alkalommal
környezetvédelmi
programok, gasztronómiai
ritkaságok, fotómûvészet és
reneszánsz mûvelõdéstörténeti ismeretek színesítik a
kínálatot. A játékok költség-
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Védekezzünk a parlagfû ellen!
Kedves Szentendrei Lakosok!

vetését a települések hozzájárulásából, pályázati forrásokból, illetve szponzori felajánlásokból fedezik.
A Dunakanyar Nyári Játékok
minden programeleme színvonalas, egyben izgalmas,
színes és szórakoztató. Tematikájában a 2008-as reneszánsz évhez kapcsolódik. Négy,
településenként visszatérõ fõ
pillére: a Corvinás Alkotó
Tábor színes kézmûves programjai, a „Reneszánsz motívumok ma élõ népmûvészetünkben” és a „Pilisi-Dunakanyar,
az élõvizek kincsestára” elnevezésû vándor-fotókiállítások, valamint a népmesék
színpadra állítását célzó „Itt
járt Mátyás király” címû programsorozat. Ez utóbbit is változatos elõadásmódban láthatják az érdeklõdõk, hiszen
hol egy bábszínház, hol egy
színpadi produkció, hol pedig
mesemondó elõadásában hallgathatják a tanulságos Mátyás-meséket. Így a programsorozat szereplõiként fellép
többek között a Habakuk Bábszínház, a Nevesincs Színház
és az Árvácska gyermek-színjátszókör.
A június 1-jei leányfalui fesztiválkezdet után a játékok
június 7-én Tahitótfaluban, a
X. Eperfesztiválon folytatódnak, ahol fellép többek között
a Ghymes Együttes is.
A további programokról a
www.dunakanyar.org honlapon lehet tájékozódni.
- bt -

Eperfesztivál a szigeten
A jubileumi 10. Eperfesztivált rendezik meg június 6-tól 8ig, péntektõl vasárnapig Tahitótfalun. A falut világszerte
híressé tevõ eper ünnepére szeretettel várnak minden érdeklõdõt, aki szeretné megismerni az ország egyetlen olyan
faluját, ahol egyszerre található sík vidék, hegyvidék és
folyó, vagy szeretné megkóstolni az eper hamisítatlan ízét,
jót enni, inni, szórakozni.
Ízelítõ a programkínálatból: Robinzon Cirkusz, fotókiállítás, Nagy Feró és a Beatrice, szépségverseny, No-Smoking,
mesejátékok, fõzõverseny, epersütemény-verseny, hastánc,
kötélhúzás, szakmai konferencia, magyar nóták, operettgála, Ghymes együttes, tûzijáték, Dáridó, lovasjátékok,
ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatok, Apostol együttes,
táncbemutató, játszóház, eperlekvár-fõzés, íjászbemutató
és oktatás stb. Információ: (26) 585-112, 06-30-280-7427
Tóth János, 06-30-921-6193 dr. Magyar Gábor, www.eperfesztival.com.

hogy a virágzó állomány kaszálásával fokozott pollentermelést idézzünk elõ.
Mindannyiunk érdeke, hogy a
közérdekû védekezést a pollenszórás megkezdése elõtt elvégezzük.

Felhívom figyelmüket arra, hogy
hamarosan virágzik a parlagfû,
ami sokunknak allergiás panaszokat okoz.
Ismerjük fel a parlagfüvet!
A növényt könnyen felismerhetjük erõsen szeldelt leveleirõl
és hosszú füzérben álló virágzatáról. Egyéves gyomnövény,
ennek ellenére igen nehéz ellene
védekezni, hiszen egy növény
több ezer magot is hozhat,
melyek akár negyven évig
megõrzik életképességüket a
talajban. Terebélyes, 20-150 cm
magas, felálló szárú növény,
mely a hajtáscsúcsokon hozza
porzós virágait.
Hol találkozhatunk a parlagfûvel?
Elsõsorban utak és vasúti sínek
mentén, elhanyagolt füves területeken, parlagon hagyott
területeken és szántókon fordul
elõ, de akár az Önök kertjében
is elszaporodhat a parlagfû. A
parlagfû nem fejlõdik zárt
növénytakarókban, gondosan
ápolt gyepekben és kertekben.
Védekezzünk a parlagfû ellen!
A parlagfû virágzásával és az
ellene való védekezéssel júliustól októberig számolhatunk,
tömeges csírázása áprilisban
kezdõdik. A leghatékonyabb
módszer a kora tavaszi gyomlálás (gyökérrel együtt történõ
eltávolítással), illetve tömeges
elõfordulás esetén a bimbók
megjelenése elõtti kaszálás. Ne
feledkezzünk meg az újabb
hajtások eltávolításáról sem,
hiszen ugyanúgy képesek virágzatot fejleszteni és pollent
termelni. A parlagfû elleni
küzdelemben az ingatlantulajdonosoknak körülbelül három
kaszálással kell számolniuk. A
védekezések számának meghatározásánál az egyetlen, amit
szem elõtt kell tartanunk, hogy
a virágzást (pollenképzést) és a
magok beérését is megakadályozzuk.
Kinek a feladata a parlagfû
elleni védekezés?
Szentendre város közigazgatási
belterületén az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója)
köteles a tulajdonában lévõ
területen a virágbimbók megjelenése elõtt a parlagfû ellen
védekezni. Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan elõtti járda és az
úttest közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlan határától

számított 1,5 m széles területsáv gondozásáról, gyommentesítésérõl.
A 2000. évi XXXV. tv. június 30ig teszi lehetõvé az ingatlantulajdonosoknak az önkéntes
védekezést, ezt követõen a
jegyzõ írásban figyelmezteti a
tulajdonost a parlagfû irtási
kötelezettségére. Amennyiben
az írásos figyelmeztetésben
foglalt idõpontig az ingatlantulajdonos nem tesz eleget kötelességének, vele szemben közérdekû védekezést kell elrendelni és terhére növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
Az egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló 2007. évi
XVI. tv. a földhasználó kötelezettségének fenológiai szempontból történõ pontosítását
tartalmazza, ugyanis a virágbimbók megjelenése elõtti
védekezést teszi kötelezõvé
annak elkerülése érdekében,

Az idei évben is pályázatot nyújtottunk be munkanélküliek
közhasznú munkavégzésének
igénybevételére a parlagfû
elleni küzdelemben. Felhívásunkra 13 aktív korú, segélyben
részesülõ személy jelent meg,
és 11-en vállalják a közhasznú
munkát. Havonta 4 fõ munkabérét pályázat útján, a többiek
munkabérét a közcélú foglalkoztatás terhére finanszírozza az
önkormányzat. A közhasznú
munka a települést érintõ
közfeladatok ellátására irányul,
tehát a közterületek, illetve
önkormányzati tulajdonú telkek
mentesítésére. Ahhoz, hogy
hatékonyabb megelõzõ munkát
végezhessünk, szükséges a civil
szervezetek fokozottabb bevonása a parlagfû-mentesítés
„reklámozásához”.
Amennyiben kérdésük vagy bejelentésük van a parlagfûvel
kapcsolatban, hívják a 06-80204-725-ös zöld telefonszámot
vagy írjanak a kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu e-mail
címre.
Magyarosi Erzsébet
városi fõkertész
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„Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.” (Marcus
Aurelius)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Viharzóna
Folytatás az 1. oldalról

METEOROLÓGIAI
VESZÉLYJELZÉSEK:
Fehér:
Veszélyjelzési információ nem
elérhetõ.
Zöld:
Különösebb felkészültséget
igénylõ veszélyes idõjárási
jelenség nem várható.
Sárga:
Potenciálisan veszélyes, de
viszonylag gyakori és nem
szokatlan jelenségre lehet
számítani. Szélsõséges idõjárás nem valószínû, de az
idõjárás hatásának jobban
kitett tevékenységek során
legyünk körültekintõek. A
szokásosnál gyakrabban és
részletesebben tájékozódjunk
a várható idõjárásról.

Zöld ünnepeink
májusjúniusban
MÁJUS
31. Nemdohányzó világnap
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) dohánymentes
nappá.
utolsó kedd Nemzetközi tejnap
1957 óta ünneplik.
utolsó vas. Gyermeknap
1950 óta ünneplik a Nemzetközi
Demokratikus Noszövetség
1949-ben elfogadott határozata
alapján.
JÚNIUS
elsõ vasárnap Pedagógusnap
Magyarországon 1952-ben
ünnepelték elõször.
5. Környezetvédelmi világnap
1972. június 5-én nyílt meg
Stockholmban az „Ember és
bioszféra” címmel az ENSZ
környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a napot világnappá nyilvánította.
8. Szent Medárd ünnepe
A frank származású katolikus
püspök 456-545 között élt.
A gabona aratásának és a szüreti
munkának a védõszentje.

Narancs:
A narancs szín veszélyt jelent.
Az idõjárás károkat, baleseteket is okozhat. Ne feledkezzen meg róla, hogy az idõjárás
kockázatokat hordoz magában. Kis területekre korlátozódva esetleg szélsõséges
jelenségek is elõfordulhatnak.
Legyünk elõvigyázatosak és
gyakran tájékozódjunk a várható idõjárásról. Kövessük a
hatóságok tanácsait.
Piros:
Kiterjedt területeket érintõ,
nagy károkat okozó, és az
emberi életet is nagyban fenyegetõ veszélyes idõjárási
jelenség. A figyelmeztetés e
legmagasabb szintjére már
csak az igen ritkán elõforduló,
szélsõséges idõjárási események kerülnek. Folyamatosan
kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai
információkat. Minden körülmények között kövessük a
hatóságok utasításait.

HASZNOS LINKEK:
www.met.hu
www.viharvadasz.hu

MIT TEGYÜNK:
1. Figyeljünk egymásra;
2. Rendezvények esetében tájékozódás, mozgási útvonalak
ismerete;
3. Igyekezzünk minél hamarabb védett helyre menni;

LOMTALANÍTÁS
IV. ütem: június 7.
Pismány (Sztaravodai út - Dunakanyar krt. - Cseresznyés út -Napos
sétány által határolt terület)
V. ütem: június 14.
Izbég (Bükköspart - Füzespark Vasvári ltp. - Sztaravodai út - Dömörkapu 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-

4. Út közben ne érintsük meg
a leszakadt villanyvezetékeket;
5. Igyekezzünk az épületektõl távol haladni, mert a
lerepülõ cserepek ránk zuhanhatnak, kerüljük a fákat;
6. Védjük arcunkat, szemünket a portól és a lehulló
cserépszilánkoktól;
7. Igyekezzünk kerítésbe kapaszkodva haladni, hogy a
szél ne tudjon nekilökni az
épületeknek;
8. Zárjuk be az ajtókat, ablakokat;
9. Számítsunk áramszünetre,
készítsünk elõ elemlámpát;
10. Az állatok megvadulhatnak a vihartól, megmarhatják
a közlekedõket, ezért ne
érintsük meg õket;
11. Gyermekintézmények védett helyen helyezzék el a
gyerekeket, felnõtt felügyelet
nélkül ne engedjék a mozgásukat;
12. Anyagi károk megelõzése
érdekében a szél által mozdítható tárgyak rögzítése, takarása, fa alatt tartózkodás –
gépjármûvel parkolás kerülése;
13. Vízfolyások akadálymentesítése;
14. Gépjármûvel ne közlekedjünk, ha nem muszáj. Ha igen,
akkor lassan, fokozott figyelemmel. Átfolyások, kisebb
sár és kõlavinák, kidõlt fák és
oszlopok, balesetek nehezíthetik meg utunkat.

Horváth Nándor
õrnagy,
szentendrei polgári védelem
mot“ szállítja el a szolgáltató!
Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az
ütemtervnek megfelelõen, szombaton 15.00 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett lomot nem áll
módunkban összegyûjteni.
A késõbbi viták elkerülése érdekében a letakarított területekrõl
videófelvétel készül.
A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszállítási számla mellé csatolt Hulladék Híradóból tájékozódhat.
További információkért keresse fel
honlapunkat www.szentendre.hu
vagy hívja: 06 26/501-026
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Neked is van kerted?
gy éves sorozatom utolsó havi tanácsait szeretném papírra vetni. Mivel
május a legtöbb növény virágba borulásának a hónapja, a
virágokról írok pár szót. A
növények díszítõértékének
egyik fokmérõje a virág/
virágzat nagysága, színe, illata, virágzási ideje. Egy házi
kertben, ahol rengeteg növény elfér, szelektálni lehet és
kell a számunkra fontos tulajdonságokat figyelembevéve.
Pl. a viszonylag jelentéktelen
virágnagyságú estike bódító
illatával úgy levesz a lábunkról, hogy azon kapjuk magunkat rajta, hogy beültetjük
ezért a tulajdonságáért a
kevésbé illatos, ám hatalmas
virágzatával messzirõl hívogató, szemet gyönyörködtetõ
muskátlik közé.
A növények virágszíne ugyancsak nagyon fontos. Nem csak
a saját színvilágunk miatt,
hanem kertépítészeti szempontból is. Szerencsére óriási
a fajtaszortiment a nemesítõk
derék, kitartó munkájának
köszönhetõen, ezért figyelembe lehet venni pl. a házunk
színét is. (Piros falú házhoz a
nagy rózsaszínû virágszínfoltok nem illenek, ám egy
tarka, sokszínû sziklakertben
már õk is szépen mutatnak.)
Az elvirágzás után a növények
virágzatát tanácsos levágni.
Pl a rózsa vagy a közismert
petúnia elvirágzott virágszirmainak lecsipdesésével is
újabb virágzásra sarkallhatjuk
a növényt. Végül a vágott virágokról egy pár szót: ismert,
hogy a vízbe késhegynyi
mennyiségû aszpirint szórva
növelhetjük a virágok tartósságát a vázában. Ugyancsak
nagy segítség a virágnak, ha
az alsó leveleket levesszük a
szárról, mielõtt a vázába helyeznénk a virágokat, ugyanis
ezek a levelek megrohadnak a

E

JÓ HÍR!
Megjelent a „Hulladék Híradó”
a Városi Szolgáltató Zrt. És az
ÖKO-Pannon Kht. Közös hírlevele. A kiadvány tájékoztatja a lakosságot a kommunális
és szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos hírekrõl, újdonságokról, mint például:
• a háztartási hulladék lomtalanítás tervezett idõpontjai
• a Szabadkai utca 9. szám
alatt lévõ hulladékudvarban

vízben, és nem csak büdösek,
hanem a növény élettartamát
is csökkentik. Ezek mellet persze a víz napi cseréje elengedhetetlen.
A növények vízigénye óriási a
virágzás alatt, ezért ne feledkezzünk meg a szárazabb
idõszakokban a fokozott vízmennyiség kijuttatásáról.

Piros gyûszûvirág (Digitalis
purpurea)
Ez a kecses növény, mely szívgyógyszerek készítésében
fontos alapanyag, Európában,
Közép-Ázsiában honos. 50150 cm magasra növõ, szinte
minden részével díszítõ növény. Szép fehér, rózsaszín,
piros színû füzérvirágai torokrajzolata feltûnõ. Május
végén, júniusban virágzik.
Ugyancsak mutatósak hatalmas tõlevelei is, melyek tojásdad alakúak, molyhosak, szárlevelei lándzsásak. Félárnyékos vagy napfényes helyekre
ültethetjük. Falak, kerítések
mentén feltûnõen szép. Takaró növénynek ugyancsak
kiváló. Vágott virágként is
megállja a helyét, de azonnal
vízbe kell tenni vágás után. A
tápanyagban gazdag talajt
meghálálja. Mivel mélyen gyökerezik, nagy vízadagokkal
öntözzük.
Dunai Julianna
okl. kertészmérnök

elhelyezhetõ hulladékok fajtái
• a hulladékudvar nyitva tartása
• a szentendrei szelektív gyûjtõszigetek helyeinek listája
• hasznos tudnivalók a szelektíven gyûjtött anyagokról
A hírlevelet az áprilisi számlához mellékelve postázták ki
valamennyi elõfizetõnek. Tanulmányozását ajánlom minden szentendrei lakosnak, felnõttnek és gyereknek egyaránt.
-ki-
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Ligetek, parkok koncertmesterei
míg így estefelé írom e
sorokat az ablakunk
alatt teli torokból énekel egy feketerigó. Élesen változatos szépséges strófáival
nem tudok betelni. Ezt teszi
minden reggel és estefelé, de
több fajtársával együtt napközben is szorgalmasan igyekeznek kijelölni a területük
határait. Igen, az énekesmadarak nem körbejelölik illatanyaggal, mint a szõrmések a
területüket, hanem egy ének
hálót feszítenek föléje. Energiatakarékos megoldás, mert
így nem kell naphosszat röpdösni körbe-körbe. Elég „odaénekelni” egy-egy magaslatról, vigyázz, mert az már az én
felségterületem, légy szíves,
maradj kívül rajta. Tettlegességre – nem úgy mint az embereknél – csak ritkán kerül sor.
El sem tudom képzelni, hogy
van, akit ez zavar, s még jobban fogja zavarni, ha „rákapcsolnak” majd a sárgarigók,
vagy rendes nevükön az aranymálinkók is!? Igaz, van olyan
hangjuk is, mintha az ember
véletlenül a macska farkára
lépett volna, de az csak a
közjáték. Bizony Nyugat Európából sokan csak azért
érkeznek úgy június táján hozzánk, hogy ebben a madárban,s hangjában gyönyörködhessenek. Azt hiszem, sokan
nem is sejtik, hogy mekkora
értékeket vittünk mi az Európai Unióba, ha a természeti
értékeinket tekintjük! Igaz,

A

rohanó életvitelünk nemigen
ad rá módot, hogy idõnként
ráeszméljünk erre, pedig nem
szabadna
elmulasztanunk
egyetlen tavaszt sem, hogy ne
vegyük ki részünket ebbõl az
Isten adta csodás ajándékból…
Így május közepétõl, hogy
tombol a tavasz, nekem nem
csak a megrészegítõ, elsõket
lélegzõ földszagot, a bezöldült erdõket, az egymás után
megjelenõ gombafajokat és
lágyszárú virágos növényeket
jelenti, hanem a fokozatosan
„sûrûsödõ énekû” mezõket, a
különbözõ madárfajoktól hangos erdõket, kerteket is.
Kora tavasszal elõször csak az
állandó, a telet is itthon töltõ
harkálydobolás, küllõ rikoltozás hallható, és cinegék,
csúszkák, majd a melankólikus
vörösbegyek énekelnek. Majd
megérkezik a Földközi-tengertõl az igen átható hangerõvel énekelõ és strófáit kétszer-háromszor ismételgetõ
cseppfoltos mellû énekes rigónk is. Hamarosan április
végén nyikeregni, majd becsapósan többféle madarat –
fõleg a sárgarigót – is utánozva énekelni kezdenek a seregélyek, majd a poszáták különbözõ fajai is. Közülük éles dallamos hangjával a kerteket a
leggyakoribb barát poszáta,
vagy csak röviden, a barátka
uralja leginkább. Az erdõkben
elõször az erdei pintyek csattogó éneke dominál, de így
májusra már a saját nevét

Június 5. Környezetvédelmi világnap
A Környezetvédelmi világnap valódi elkötelezettséget jelentõ
esemény. Az ENSZ 1972-ben hívta életre a világnapot, az évtizedek
folyamán pedig alapelveket fogalmazott meg a környezeti értékek
megõrzése érdekében. Az elképzelések és a hozzájuk társított
határidõk betartása ugyan kevésbé sikeresek, a szervezet mégis
újra és újra megfogalmazza célkitûzéseit. A jelenlegi elképzelések
között szerepel az energiatakarékosság, a helyi erõforrások minél
szélesebb körû felhasználása, a megújuló természeti források
hasznosítása, a szemét- és hulladékképzõdés csökkentése, valamint a környezetszennyezés megelõzése. Ha az ENSZ világnapjai
között rangsort állíthatnánk fel, akkor a sorban június 5-e biztosan
elõkelõ helyet kapna. Minden évben kiválasztanak egy országot,
ahol a központi eseményeket rendezik. A világszerte megtartott
környezetvédelmi akciók igen sokszínûek. Bár Magyarország még
nem került abba a szerencsés helyzetbe, hogy házigazdaként bemutatkozzon, eseményekben és rendezvényekben nincs hiány. Úgy
tûnik, magyar specialitás az a „munka-megosztás”, amely az évek
folyamán kialakult, hiszen míg az április 22-én rendezett Föld
napján elsõsorban a civilek szervezik a programokat, addig a
környezetvédelmi világnapon a kormányzati szervek kapják a fõszerepet, a környezetvédelmi miniszter pedig elismeréseket oszt ki,
mint például: a Környezetünkért Díj, Környezetünkért Emlékplakett,
Miniszteri Elismerõ Oklevél, Zöld Toll Díj írott sajtó, televízió, rádió
kategóriában.
-ki-

ismételgetõ csilp csalp füzike
és közeli rokona, a sisegõ füzike
is bekapcsolódik. A fõ hangadó
– bár éneke nem jellemzõ, csak
szomorkás, fájdalmasra emlékeztetõ szippogása tölti be az
erdõt – ilyenkor már a leggyakoribb erdõ- és odúlakó énekesünk, az emberek által alig ismert örvös légykapó. Kertekben
messze hangzik a nyaktekercs
szintén macskára emlékeztetõ
nyávogása.
Ligetes, fás településeink jellegzetes zizigó hangú madara
még a csicsörke. Az éjjeleket,
így május végén, június elején
pedig a fülemüle, vagy ismertebb nevén a csalogány teszi
szerelmetessé…
Természetesen nem soroltam
fel mindenkit, csak ízelítõt
igyekeztem adni a koncertmesterek illusztris képviselõibõl. Késõbb, júniusban
azután már csak hajnalban és
estefelé szól majd a koncert,
napközben elcsendesednek a
hímek. Nincs már igazán miért
énekelni. A többségnek megkerült a párja, felnevelkedtek,
kirepültek a fiatalok, a területhatárok is elvesztették jelentõségüket. Már csak a le-

Kiotó
az otthonokban
2006 januárjában kezdõdött
el az a 3 éves projekt, amelynek célja a megújuló energiaforrások használatának népszerûsítése az otthonokban.
A Kyoto in the home, azaz
„Kiotó az otthonokban” projekt elnevezés arra utal, hogy
a Kiotói Egyezmény vállalásához, azaz az éghajlatváltozás megállításához a családok is jelentõsen hozzájárulhatnak az otthonaikban. A
globális felmelegedés kialakulásáért az üvegházhatású
gázok felelõsek. Az egyik legnagyobb szennyezõ a fosszilis
tüzelõanyagokat égetõ energiaszektor. Mindennapi életünk során nagy mennyiségû
villamosenergiát használunk.
Ha a szükségleteinknek megfelelõ mennyiségû energiát
fogyasztunk, s nem pazarolunk, és ha az energiát megújuló energiaforrásokból nyerjük, akkor azzal hozzájárulunk
az éghajlatváltozás megfékezéséhez. Az egyszerû energiahatékonysági ötletek és az,
hogy hogyan és melyik meg-

Diófa

(Juglans regia)
másnéven: olaszdió,
kulcsosdió, pompás dió

maradtak, a fiatalok, a másod, vagy utóköltésbe kezdõk hangoztatják a fontosságukat, s
inkább a társas kapcsolatok
jegyében, kicsit halkabban
szól az ének.
Használjuk ki tehát az idõt! Ne
legyünk lusták reggelente,
délután rövid sétákat tenni,
és élvezzük a madárdalos szép
tájaink lelket és tüdõt is tisztító vérpezsdítõ levegõjét. A
Kárpát-medence Európa, sõt
világ viszonylatban is egyedülállóan változatos élõvilágot mutat számunkra, éljünk
vele! Higgyék el, nem is tudjuk
micsoda kincsek, csodák között élünk, pedig ha lehajolunk hozzájuk, elfogadtatjuk
magunkat közöttük, nekünk is
sokkal könnyebb lesz átverekedni magunkat a hétköznapok legtöbbször lélekölõ
mocsarain.
Szentendrey Géza

újuló energiaforrást használhatjuk a háztartásokban, nem
egyértelmûek a mindennapi
ember számára. A könnyebb
megértés elõsegítésére a projekt során oktatási anyag és
honlap készül. Az oktatási
anyagban és a honlapon is
érthetõ leírások, praktikus
tanácsok, játékos feladatok
lesznek, amelyek a kevesebb
energia felhasználásra és kisebb mértékû CO2 kibocsátásra tanítják és buzdítják a családokat és gyerekeket. A projektet az Európai Unió Intelligent Energy Europe programja finanszírozza. A projektben 9 ország 16 partnere
vesz részt. A magyarországi
tevékenységeket a REC Magyar
Iroda végzi. Annak érdekében,
hogy a minél több gyerekhez
és családhoz eljusson az információ, a REC Magyar Iroda
továbbképzéseket szervez
pedagógusok számára a készülõ oktatási anyagok megismertetésére és oktatási lehetõségeinek bemutatására.
További információ:
Szánthó Rita, projektvezetõ
REC Magyar Iroda, 2000 Szentendre, Ady E. 9-11. Tel: (36)
26 504 076

Eredeti hazája a mérsékelt
Ázsia és a Balkán, de hazánk
déli vidékein is õshonos lehet. Hatalmas, terebélyes,
akár 15-20 m magasra is nõhet. Illatos, ép szélû levele
páratlanul szárnyalt. Virágai
barkásan fejlõdnek, fagyérzékenyek. A diófa termése a
diómag.
A diófa majdnem minden részét hasznosítjuk. A diófa az
asztalos szakma megbecsült
alapanyaga. A népgyógyítás
a diófa levelét és a dió zöld
burkát, a kopácsot is használja. A diólevél szedését
addig kell elvégezni, amíg a

termés nagysága a végleges
termés nagyságának felét
nem haladja meg. Csak a
fáról gyûjtött teljesen ép
levelet szabad gyógyászati
célra használni. Vékony rétegben szabad szárítani,
hogy szép zöld színét megõrizze. A levél teája gyomorés bélhurut esetén használatos, de étvágyjavítónak
is szóba jöhet. Vértisztító
hatása régóta ismert. Foghús-megbetegedésnél, foglazulásnál öblögetõt készíthetünk belõle. Csontmegbetegedésnél, bõrkiütéseknél lemosó vagy fürdõ készülhet belõle. Hószámzavar
és fehérfolyás esetében öblögetõ szerként, de ülõfürdõként is hasznos lehet.
A népgyógyászat szembetegségeknél, fõleg kötõhártya-gyulladásnál használja,
de állítólag a hályogképzõdést is megakadályozza.
A tea izzadáscsökkentõ hatással is bír.
A diókopácsot dióveréskor
kell betakarítani. A fekete,
penészes részeket gondosan
ki kell válogatni a többi közül. A dióburkot napon is
száríthatjuk, de naponta
többször is át kell forgatni.
Fõzetét belsõleg izzadásnál,
bélhurutnál használjuk, de
vérszegénység és gyengeség
esetében is alkalmazhatjuk.
A zölddióból készült cukrozott nyalánkság régen közkedvelt csemegének számított.
Pistyur Imre
(Az illusztráció Pistyur
Gabriella selyemfestménye)
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Hagyományéltetés mesterfokon
A Bimbó úton élettel töltik meg a népi kultúra emlékeit
Mesteróvodává avanzsált a Bimbó úti tagóvoda. A kicsik igen tájékozottak a néphagyományok terén, rendszeres vendégei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, s
otthonosan mozognak a magyar népi kultúra kincsei között. E jelentõs eredményekrõl
beszélgettünk az intézmény vezetõjével, Szigethy Ildikóval.
– Milyen elõzményekre tekint
vissza a nemrég elnyert mesteróvodai cím?
– Tíz éve vagyunk tagjai az Országos Óvodai Néphagyományéltetõ Egyesületnek. Ez idõ
alatt egyre gyakrabban rendeztünk és rendezünk országszerte bemutatkozó programokat, amelyek során betekintést lehet nyerni a tevé-

kenységünkbe. Teréz-nap alkalmából – emlékezve Magyarország elsõ óvónõjére, Brunszvik Terézre – évek óta rendszeresen a Skanzenben találkozunk a többi érdeklõdõ óvoda képviselõivel, hogy ott
ízelítõt adjunk a néphagyomány-õrzés módszereibõl.
Emellett mûködött a városban
egy néphagyomány-életetõ

munkaközösség, s maga a mesteróvodai cím is, amelyet
ebben a tanévben elnyertünk.
– Mostanság sokféle „szolgáltatást” nyújtanak az
óvodák: környezeti nevelés,
nyelvi képzés, és a többi.
Önök miért éppen a néphagyományok felé fordultak?
– Harminc évig éltem Bükkzsércen, egy Mezõkövesd melletti kis faluban. Az óvodai
nevelés ott másképp történt,
mint a városi közegben. Amikor 18 évvel ezelõtt Szentendrére kerültem, igyekeztem
továbbvinni a szülõfaluban
kapott mintát. Partnerre leltem a kollégáim személyében,
akik más-más tájegység hagyományaiban jártasak. Közösen elgondolkodtunk rajta,
hogyan lehetne feleleveníteni
azokat a gyökereket, amelyek
régen a családokon belül öröklõdtek tovább, ma pedig egyre
kevesebb figyelmet fordítanak
rájuk. Helyben volt a Skanzen,

„Feljött a Nap szép fényesen…”
– és eljött a PMK-ba is
Mint arról hírt adtunk, május
végén találkozót szerveztünk
a Pest Megyei Könyvtárban
azoknak a családoknak, ahol
az egyik szülõ nem magyar
anyanyelvû, és azt kértük,
adjanak elõ olyan dalocskákat,
mondókákat idegen nyelven,
amelyek a Földünkrõl, a Napról, a csillagokról, a Holdról
vagy a virágokról szól.
Az elsõ vendég Batu volt, akit
a szülei kísértek, és bátran vállalkozott arra, hogy törökül
mondjon el egy kis verset. A
második család népes táborral
jött, hiszen családi ünnep is
egybeesett ezzel a nappal.
Kinga olaszul mondott egy
altatót a szarvasról, aki a gesztenyésbe ment, majd napnyugtával jó éjszakát kívánt.
Itt volt a Lakatos család, akik
angolul énekeltek. Az édesanya Hongkongban született,
ezért egy kínai köszöntõéneket is hallhattunk. Két
bátor fiúcska Svájcból németül

énekelt. Lengyelországot többen is képviselték. Alina és
Fülöp mellett még a felnõtt
kísérõk is énekeltek. A lengyel
népdalt mi magyarul énekeltük: „Aranyosom, hogy vegyelek feleségül én…”
Történelmünk sok ponton találkozott, ezért nem maradhatott el a jól ismert mondóka:
„Lengyel magyar két jó barát,

Együtt harcol, s issza borát“.
Ez utóbbi jóllehet elmaradt,
de ennek ellenére remek hangulatú volt a délelõtt. Köszönjük a családoknak, hogy
eljöttek és megismerhettük
õket! Jövõre, május utolsó
szombatján ismét találkozunk
a gyermeknapon! S mirõl szóljon a dal, a vers? A Holdról és
a csillagokról.
Lázár Enikõ

amelynek világa nagyon megfogott minket. Úgy éreztük,
hogy a hagyományõrzés útján
kell továbbhaladnunk, s az
oktatáscentrikus óvodai szemléletet át kellett alakítanunk,
nagy hangsúlyt helyezve a
tradíciókra.
– Mi a titkuk?
– Az óvodánk épülete nem túl
nagy: három, vegyes életkori
összetételû csoportban jelenleg 68 gyerek jár hozzánk. Ez
a struktúra – amellett, hogy
állandóságot ad – a népdalok,
versek, népszokások, régi
viseletek felelevenítése, a hagyományok éltetése révén a
családias hangulatot erõsíti.
Alapítványi, szülõi segítséggel barátságossá alakítottuk a
csoportszobákat, de a fajátékok mellett nem hiányoznak
a mûanyag játékok sem. Nem
véletlenül mondok hagyományõrzés helyett hagyományéltetést: nem múzeumot
akarunk csinálni a csoportszobákból, hanem igyekszünk a
tradíciókat élettel megtölteni.
Ezt a célt szolgálják például az
egyszerûsített népviseletek,
amelyeket megvarratunk a
gyerekeknek. A tradicionális
viseletek erõsítik a nemi identitás fejlõdését, s a gyerekeknek
egészen más tartást adnak,
amikor felveszik õket.
– Hogyan néz ki a néphagyo-

mány-éltetõ nevelõmunka a
gyakorlatban?
– Minden tanévet igyekszünk
egy meghatározott tematika
szerint felépíteni, s az ennek
megfelelõ mozgásos játékokat, mondókákat, foglalkozásokat beépíteni a tevékenységeinkbe, hogy új ismeretekhez juttassuk a gyerekeket.
Aki innen általános iskolába
kerül, általában igen kreatívnak bizonyul. A tanító nénik
szerint a mi gyerekeink a
szokottnál tájékozottabbak a
szólás-mondások, népmesék
és népdalok terén. Sokan közülük ének-zene tagozatos
osztályba kerülnek.
– Hová fejlõdhet még, milyen
további tervekkel állhat elõ
egy mesteróvoda?
– Az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola óvodapedagógia szakán hamarosan hagyományéltetõ témájú akkreditált továbbképzés indul, amelynek
hivatalos gyakorlóóvodája leszünk. Országos egyesületünk
tervezi egy módszertani kiadvány megjelentetését, amelynek szerkesztésében mi is
részt kívánunk venni. A legfontosabb célunk azonban az,
hogy az itt dolgozó összeszokott közösség a nevelõmunkát továbbra is igényesen
végezze.
Bokor Tamás

Szentendrén
a rendelõintézetben

Nyári tanfolyamok

SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
TRANSITION SZEMÜVEGLENCSÉHEZ
AJÁNDÉK NAPSZEMÜVEG LENCSE
JÚNIUSBAN!

2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

június 16–augusztus 29.
ANGOL • NÉMET • OLASZ
FRANCIA • SPANYOL • OROSZ
ARAB • FINN
MAGYAR• HORVÁT • ÓGÖRÖG
nyelvbõl
Angol és német EURO nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyamok:
július 21–augusztus 29. között
6 hetes, összesen 60 órás
nyelvi és mûvészeti tábor
6-12 éves korú gyerekeknek
06-26-301-237
06-30-319-96-34

Szentendre, Kucsera F. u. 7.
e-mail: nivoiskola@freemail.hu

kultúra 9
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XY-formák

Aquincumtól Ulcisia Castráig

Különösen szép kiállítás megnyitójára került sor a Skanzen
Galériában május huszonharmadikán. Rákossy Anikó festõmûvész költõi ihletettségû életmûvét bemutató tárlatán
rendhagyó, X és Y formává épülõ képegyüttesek, valamint kis
és közepes méretû kompozíciók fogadták a látogatót. A szentendrei festészetre oly jellemzõ konstruktív képépítésû alkotásokon szõnyegszerûen ismétlõdõ, organikus formák jelennek
meg.
A képek vonzó, meleg színei, a vörösek, a barnák, az égetett
sziénák, a szürkék, az okkerek e sajátos, dekoratív képi világ
jellegzetes elemei.
A kiállítást Wehner Tibor mûvészettörténész nyitotta meg.
A vernisszázs kivételesen szép pillanatait Horváth Mária énekmûvész szerezte, akinek hangja, elõadói kultúrája méltó párja
volt Rákossy Anikó alkotásainak.
A kiállítás augusztus huszadikáig látogatható.
Rappai Zsuzsa

Ókor a 11-es út mentén

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Jegyzõje pályázatot
hirdet adóügyi ügyintézõ 4 órás
munkakör 2009. március 31-ig
tartó határozott idejû betöltésére
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség;
• a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.(II.3.) Korm.rendeletben meghatározott középfokú
végzettség:
• középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
• középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés;
• legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
• adóbehajtással kapcsolatos feladatok (adózók nyilvántartásának teljes
körû áttekintése, adóhátralékosok
kiszûrése, tartozással rendelkezõ
tényleges adózói állomány összeállítása, fizetési felszólítások, inkasszó)
ELÕNYT JELENT:
• közigazgatási alapvizsga,
• adóhatósági területen szerzett
közigazgatási gyakorlat.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
• részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
• végzettséget igazoló okirat(ok)
másolatát,
• három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• hozzájáruló nyilatkozatot arról,
hogy az elbírálásban résztvevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázó pályázatában adja meg
(mobil) telefonszámát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben meghatározottak
szerint.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. június 16.
Elbírálási határidõ: 2008. június 30.
A munkakör eredményes pályázat
esetén a kiválasztást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozott idõre 2009.
március 31-ig szól, a próbaidõ három
hónap.
A pályázatot zárt borítékban
„Adóügyi ügyintézõi pályázat” megjelöléssel Szigetmonostor Község
Önkormányzatának Jegyzõjéhez lehet benyújtani: 2015 Szigetmonostor, Fõ u 26.

Magyar kiállítók Wertheimben
Kereken 130 kiállító,
köztük két szentendrei vállalkozó vett
részt a német testvérvárosunkban,
Wertheimben május
21. és 25. között
ötödik alkalommal
megrendezett gazdasági héten. A Reinhardshof városrészben lezajlott seregszemle vezértémái idén az energiatakarékosság és az egészség
köré szervezõdtek. A szórakoztató programok mellett a fõszerep
az egyes gyártóknak és termékeknek jutott: egyebek mellett
sebészeti, reumatológiai, nõgyógyászati eljárások, házszigetelési és fûtéskorszerûsítési módszerek, alternatív energiahordozókat kiaknázó készülékek, valamint újszerû sporteszközök kerültek terítékre, de más ipar- és mûvészeti ágak is
szerepet kaptak. Szentendrérõl két kiállító, Lehoczky Tivadar
kovácsmester és Marek József ötvösmester utazott ki Wertheimbe, hogy bemutassa a magyar kovácsmûvészet és vadászékszer-készítés remekeit, amelyeket a nemzetközi közönség nagy
vendégszeretettel és érdeklõdéssel fogadott.
B. T.

Jubileum a Diótörõ Balettiskolában

Mint mindig, idén is telt ház elõtt és nagy sikert aratva szerepeltek a Diótörõ Balettiskolába járó gyerekek. A 15 éves
jubileumát ünneplõ balettiskola hat korcsoportjából mintegy
90 gyermek mutatta be tudását a Pest Megyei Könyvtár színháztermében múlt vasárnap. A tanárok – Gyúróné Domján Andrea
és Gyúró Tamás – számára is készült ajándék: a „nagycsoportosok” saját koreográfiájú tánccal lepték meg õket, ezzel
köszönve meg nekik az elmúlt évek áldozatos munkáját.

Osztályunknak, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola 5. A osztályának május 29-én osztályfõnökünk, Vojtek Éva néni
római napot szervezett: látogatást tettünk Aquincumban
és a szentendrei Római Kõtárban. A kirándulásra elkísért
bennünket Krizbainé Szabó
Éva néni is, aki múzeumpedagógusként sok érdekes dolgot
mesélt a rómaiak hétköznapjairól.
Elõször körülnéztünk az aquincumi romoknál, néhányunkat
pedig római kori ruhákba
öltöztettek. A romok alapján
nehéz volt elképzelni az épületeket, de szerencsére segített nekünk ebben egy látcsõ,
amiben láthattuk, hogyan is
nézhettek ki ezek az épületek
annak idején. Láttuk még egy
fürdõ mozaikpadlójának birkózókat ábrázoló maradványait, és természetesen megnéztük az új helyen lévõ állandó kiállítást is. Itt azok a
leletek láthatók, amiket
Aquincumban vagy a környékén találtak a régészek.
Nekem legjobban az elbocsátott centurio leszerelõlevele,
köpenye, sisakja, mellvértjének egy darabja és a hozzátartozó fél sasszárny tetszett.
A falakon olvasható tájékoztatókból megtudhattuk, hogy
az ókori rómaiak több mint
2000 éve tették a lábukat a
mai Dunántúl területére, és
hogy Aquincum eredetileg az
I. században épült katonai
tábor volt. Ott volt még a
Szentendrei út túloldalán lévõ
katonai amphitheatrum makettje is. Ezt hamarosan eredetiben is megnézhettük,
mert a következõ program egy
ott megtartott katonai bemutató volt. Két római és egy germán harcos csapott össze, de
szerencsére vér nem folyt.
A római lakománkat már
Szentendrén, a Mátyás Király
Étteremben költöttük el,
ahová a megéhezett katonák
is követtek minket. A lakoma,
címéhez híven – „Ab ovo usque
ad mala” = „A tojástól az
almáig” – tojással kezdõdött
és almával ért véget. Volt
közben még hústekercs Apicius módra és csirke Frontinus
módra, de evõeszközt csak a
lencsesalátához
kaptunk,
minden mást, római szokás
szerint, kézzel ettünk. Krizbainé Szabó Éva néni közben
érdekes dolgokat mesélt a

rómaiak étkezési szokásairól,
például a kedvenc fûszerükrõl,
a garumról. Ebéd közben élõ
zene szólt, ami azért volt
érdekes, mert sokféle fúvós
hangszert ismerhettünk meg.
Miután jóllaktunk, elsétáltunk
a szentendrei kõtárba, ahol
Éva néni megmutatta nekünk
a régészek által ásott kutatóárkot és az ásatásokat.
Megnéztük még a kõtárban
található sírköveket és kõkoporsókat. Sok érdekes dolgot

tudtunk meg, például hogy mit
jelent a D. M. S. felirat („Diis
Manibus Sacrum” = „az elköltözött lelkeknek szentelve”), hogyan ábrázolták az
elhunytakat, hogy miért van
egy kõkoporsón háromszög
alakú repedés (a sírrablók így
szokták feltörni a sírokat,
ezzel örökre eltüntetve a
halott nevét), és arra is rá kellett jönnünk, hogy a római kor
nincs is olyan messze tõlünk.
Eiler Annamária
Aki szeretne kicsit jobban
megismerkedni Szentendre
– Ulcisia Castra – római kori
múltjával, jöjjön el június 7én, szombaton 14-tõl 18
óráig a Római Kõtárba (Dunakanyar krt. 1.), a Hónap
Múzeuma keretei között
megrendezett családi napra.
Program: • katonai hagyományõrzõk bemutatója •
Mibe öltöztek a rómaiak? •
Milyen volt Ulcisia Castra tábora? • Kerámia mécses és
tálka készítés • Római ételek
kóstolója és még számos
meglepetés! Belépõdíj: felnõtteknek 500 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 250 Ft.
Információ:
kozmuvelodes@pmmi.hu,
26/310-244/122-es mellék

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Hordozható 20 literes hûtõláda (12V, gázpalack, 220V), eladó. Tel. 06-323-0980.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni lehet munkaidõben Tel.
(26) 312-657.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek. Tel. 06-30-966-8497.
Nem szezonális üzletbe keresek németül
és angolul beszélõ felszolgálót, konyhai
kisegítõt és szakácsot. Tel: 06-70-5550324.
Belvárosi kávézóba, jól szituált, gyakorlattal rendelkezõ felszolgálót keresünk.
Vendéglátói végzettség, angolnyelv
használata elõny. Érdeklõdni: Tel. 06-20550-0553.
Nyári munkára diákot felveszünk. Tel. (26)
311-175.
Irodai, adminisztratív munkára keresünk
munkatársat érettségivel és angol/német
nyelvtudással 6 órában.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
job123@freemail.hu.

Eladók kávéházi bútorok megkímélt
állapotban, 9 tonett szék, 3 tonett asztal,
Toszkana vitrines pult és szekrény. Tel.
06-20-823-2658.

Jazzfõiskolás-hallgató gitároktatást vállal. Tel. 06-70-334-5717.
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Széchenyi téren 2 szobás lakás azonnal,
beköltözhetõen, hosszútávra kiadó. Tel.
06-20-918-1825.
Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-es, 1
emeleti, 1,5 szobás, teljesen felújított
lakás kiadó. Ára: 55 000/hó + rezsi. Érdeklõdni: 06-70-383-5003, 06-70-383-5002.
Belvárosi garzonlakás 1 fõ részére kiadó.
Tel. 06-20-250-1638.
Kiadó Szentendrén Pismányban a Napossétányon egy 50 nm-es egy szobás tetõtéri
apartman, külön bejáratú, körpanorámás,
külön kis kerttel, 60 000 Ft/hó + rezsi.
Tel. 06-30-948-6051, (26) 317-061.
Bérlemények, házak, nyaralók, telkek
korrekt áron. Tel. 06-30-299-376
Pap-szigetnél kertes családi házban külön
bejáratú garzonlakás kiadó. Tel. 06-30854-2277.

LAKÁS, INGATLAN
Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papírés fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387.
Jó állapotban lévõ Trabant kombi megegyezés szerinti áron eladó. Tel. (26) 310674.

EGÉSZSÉG
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a békásmegyeri, a Vörösvári úti
vagy az Újpesti, a XIII. kerületi, Gömb u.
48. szám alatti szakorvosi rendelõben.
Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

ÁLLÁS
Szentendrei étterembe fiatal felszolgálókat keresünk német és/vagy angol
nyelvtudással. Bejelentjük! Tel. 06-70417-3679.
Szentendrei telephelyû Kft. kapacitás
bõvítés miatt felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére: építésvezetõ,
mûszaki elõkészítõ, anyaggazdálkodó,
titkárnõ. Jelentkezéseket a fizetés igény
megjelölésével a Modulor6@t-online.hu
címre kérjük.
Vállalkozó kedvû munkavállalót keres
étkezde kiszállításra. Napi 4 óra. Tel. 0620-934-5946.

SPORT
Hastánc, arab fitness, vízi torna, gyógyvizes hõfogyasztás. Tel. (26) 300-419

KIADÓ LAKÁS
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
Szoba-konyha kiadó. Tel. 06-30-9496456.
Garzonlakás kiadó Szentendrén az Ady
Endre utcában. Ár: 40 000 Ft + rezsi. Érdeklõdni: Tel. 06-20-347-4056, (33) 478-966.

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-575-5355.
Nagyvállalat szentendrei telephelyére
fûnyírási és udvartakarítási munkára
munkatársat keres heti 40 órás
munkarendbe. Érdeklõdni: Tel. (26)
500-153.
Takarítást vállalok. Tel. 06-30-981-8493.
Szentendrei Casinó éttermébe szakképzett
felszolgálót keresek. Tel. 06-30-3817764.

Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Szarvashegyen új, 120 nm, kertes családi
ház hosszú távra kiadó július 1-tõl. Tel.
06-20-994-0668.
Kiadó Szentendrén a Pismányban a Napossétányon egy 2 szobás 65 nm-es tetõtéri
körpanorámás, külön bejáratú lakás kis
kertrésszel Ár: 80 000 Ft/hó + rezsi. Tel.
06-30-948-6051, (26) 317-061.

GRIMALDI
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

Eladó 42 nm-es magasföldszinti lakás a
Hamvas Béla utcában. Tel. 06-70-4540321.
Garzonlakás eladó Szentendre, Ady Endre
u. Irányár 8,5 millió Ft. Érdeklõdni: Tel.
06-20-347-4056 vagy (33) 478-966.
Füzesparkban 59 nm-es, 1+2 félszobás,
étkezõs, 3. emeleti, erkélyes, egyedi fûtéssel, vízórával, kábeltévével, valamint
klímával rendelkezõ felújított öröklakás
16,2 millió forintért eladó. Tel. 06-20212-7090.
Szentendre központjában, 224 nöl nyeles
telken, két szobás, beköltözhhetõ, felújított lakóház, nagy garázzsal, 25 millió
forint irányáron, sürgõsen eladó. Tel. (26)
310-095, 06-20-945-5362.
Szentendrén 250 nöl-es telken 180 nm-es
6 szoba, 3 fürdõ+WC, konyha, kamra, télikert, garázs, kerti extrákkal eladó. Irányár.
43,6 millió. Tel. (26) 314-039.
Kis lakás kis rezsivel! Vasvárin 34 nm-es
garzon 8,5 millió. Tel. 06-70-454-0349.
Belvárosi kétgenerációs családi ház
eladó, kisebbre cserélhetõ. Tel. (26)
314-199.
Füzesparkban 1 emeleti, 56 nm-es, erkélyes lakás eladó. Ár: 15,5 millió Ft. Tel.
06-30-670-2894.
Szentendrén társasházi garzonlakás plusz
erkély, jó helyen, 9 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2008. július 1-jétõl határozott
idõre, 3 év idõtartamra

Szentendre Fõterén lévõ 60 nm-es,
emeleti, önkormányzati lakásomat kisebb
önkormányzatira
vagy
ingatlanra
cserélem. Panel kizárt. Tel. 06-20-5943063.
Tahitótfaluban 200 nm-es, kétszintes
kõház, garázzsal, szép udvarral, jó
helyen, 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2000 nm-es ingatlan vállalkozás céljára is kiváló, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Tahiban a Duna-parton romantikus
környezetben lakóház, (3 lakóhelyiséges)
180 nöl, szép kerttel, 18,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Tahiban a legkitûnõbb helyen 230 nöl
õsfás, szuper építési telek fõúttól 200
m-re 12 millió forintért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.

A pályázatokat az ajánlott havi bérleti díj összegének megjelölésével
2008. június 16-ig lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban (2015
Szigetmonostor, Fõ u. 26.) Molnár
Zsolt polgármesternek.
Az üzlet rezsiköltsége a bérlõt terheli.
A bérlemény - elõzetes bejelentés
alapján - megtekinthetõ.
Szigetmonostor Község
Önkormányzata

Bútorasztalos és kárpitos munkák. Bõvebb
információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Gyermek felügyeletet vállalna 2 éves
kortól, megbízható nyugdíjas nagymama
csak Szentendrén, saját lakásában is, akár
éjszaka is. Tel. (26) 380-599.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜZLET
Szentendrén lakás eladó az angol
házakban, 2 és fél szobás, felújított,
61 nm, 14,9 millió Ft. Tel. 06-30-4993194.

OKTATÁS
Angol nyelvtanár nyári szintfenntartó
foglalkozásokat vállal minden szinten
gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt. Tel.
(26) 312-349, duju@dunakanyar.net

Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.
Szentendrén a HÉV-végállomáson, a
Kaiser's mellett üzlethelyiség bérbeadó!
Tel. 06-30-986-2726.
Szentendre óvárosában üzlethelyiség
eladó (16+26 nm). Tel. 06-30-203-9193,
(26) 318-672.

EGYÉB
Matematika, fizika tanítást, pótvizsgára
felkészítést, a következõ tanévre való
elõkészítést vállalok, általános, közép és
fõiskolai szinten. (Házhoz megyek!) Tel.
06-30-347-8843.

Albérlõt-élettársat keresek kõhegyi házamba. Érdeklõdni: az Angyal Borozóban,
Pisti.

SZOLGÁLTATÁS
Az Angyalház átköltözött a Péter-Pál utcába a Tobacco dohánybolt mellé. Az
Angyalházban újdonságaink: ezoterikus
ajándékok, textilek, bizsuk, jóslás,
asztrológia.
A dohányboltban dohányzási kellékek,
játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Asztalosmunkák
a Tomosztól!

BÉRBE ADJA
a Szigetmonostor (Horány)
Nagyduna sétány 952/1/B hrsz-ú
ingatlant élelmiszerüzlet
valamint kereskedelmi és/vagy
szolgáltató üzlet mûködtetésére.

Építkezõk, vállalkozók mûszaki ellenõrzés.
Tel. 06-30-949-6456.

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai
megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak,
konyha-, szoba-, fürdõszoba-, irodabútor,
beépített szekrény.
Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu
Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

„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 orvosbeteg 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

A szentendrei „AGY Tanoda” Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola
pályázatot hirdet ANGOL TANÍTÓ,
VALAMINT ANGOL, FIZIKA-KÉMIA,
TESTNEVELÉS (ANGOL NYELVTUDÁS
ELÕNY) SZAKOS TANÁRI ÁLLÁSRA,
2008. augusztus 25-i kezdéssel.
Telefon: 06/30 620-4171, e-mail:
zs.toth@agytanoda.hu

programok 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Június 6. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA EVANGÉLIUMA IV.
Dr. Varga Tibor elõadása
Június 13. péntek, 18 óra
MÁTYÁS KIRÁLY KORÁNAK ZENÉJE
A Kecskés Együttes mûsora
Június 20. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA HOZOMÁNYA –
szkíta, hun, magyar ötvösmûvészet
hatása az európai kultúrára
V. Hunyadi László a Történelmi Vitézi
Rend fõkapitányának elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
június 6. péntek
18.15 LEPATTINTVA - színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 A MÁSIK OLDALON - színes
feliratos német-török filmdráma, 122
perc, 2007 (12)
rendezte: Fatih Akin
június 7. szombat
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes szöveg
nélküli magyar animációs film, 72
perc, 2007 rendezte: Magyar Dániel,
Magyar Ádám
18.00 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -

színes feliratos amerikai thriller, 122
perc, 2007 (16)
rendezte: Ethan Coen, Joel Coen
20.15 JUNO - színes feliratos amerikai-kanadai-magyar vígjáték, 96
perc, 2007 (12) rendezte: Jason
Reitman

Szentendrei sikerek
Rotterdamban

június 8. vasárnap
14.30 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes szöveg
nélküli magyar animációs film, 72
perc, 2007 rendezte: Magyar Dániel,
Magyar Ádám
16.30 BAKKERMANN - színes magyar játékfilm, 86 perc, 2007 (12)
rendezte: Szõke András
18.15 LEPATTINTVA - színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster
június 9. hétfõ
18.00 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma,
122 perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster
20.15 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK színes feliratos amerikai thriller, 122
perc, 2007 (16) rendezte: Ethan
Coen, Joel Coen
június 10. kedd
17.45 SZERELEM A KOLERA IDEJÉN
- színes feliratos amerikai romantikus
filmdráma, 139 p., 2007 (12)
rendezte: Mike Newell
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster

FORMA & MOTÍVUM
Még június 8-ig megtekinthetõ Abaffy Klári és Gaál
Gyöngyvér ötvös iparmûvészek
kiállítása az Erdész Galériában
(Bercsényi u. 4.), naponta 10tõl 18 óráig.

A Rotterdami Goethe Intézetben május 19-tõl 29-ig tekinthették meg az érdeklõdõk a szentendrei Eckensberger Lilian és
Edmund, Varga Ödön Tibor festõmûvész kiállítását, melyet Kese
Beatrix, a Magyar Köztársaság Hollandiai Nagykövetségének
konzulja nyitott meg.
A hétesztendõs Lilikének nem ez az elsõ, de nem is az utolsó
közös kiállítása: tavaly a Rodin Galériában Tzortzogliu Georgiosszal volt közös tárlata, idén októberben pedig Deim Pál festõmûvésszel állítanak ki a Stuttgarti Magyar Intézetben.

június 11. szerda
18.15 JUNO - színes feliratos amerikai-kanadai-magyar vígjáték, 96
perc, 2007 (12)
rendezte: Jason Reitman
20.15 A MÁSIK OLDALON - színes
feliratos német-török filmdráma, 122
perc, 2007 (12)
rendezte: Fatih Akin

Alkohol: no!
Anonim alkoholisták gyûlése indul a Tóth István
Lakótelepi Klubkönyvtárban
(Hamvas B. u. 6.)
heti két alkalommal: hétfõn
és szerdán 18.30-tól 19.30-ig.
Az elsõ találkozó június 9-én,
hétfõn lesz.
Várunk olyan embereket Szentendrérõl és környékérõl, akik
alkoholproblémával küzdenek, illetve akik a családtagjaik, közvetlen hozzátartozóik
révén közvetlenül érintettek.
A csoport fontos jellemzõje:
anonim módon mûködik, ami
azt jelenti, hogy szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik a csoportban résztvevõk
számára, azaz senki társadalmi pozíciójára, egzisztenciális
helyzetére vonatkozó információkat a csoporttagok máshová nem továbbíthatnak.
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Kérünk mindenkit,
hogy aki közvetlenül vagy közvetve alkoholproblémával küzd, jelenjen meg ezen a
gyûlésen, hiszen itt problémáira segítséget kaphat. A
gyûléseken való részvétel
ingyenes, anonim, a csoport
semmilyen társadalmi, vallási
csoporthoz nem kötõdik. A
részvétel egyetlen feltétele az
alkoholfüggõségtõl
való
megszabadulás igénye.
A csoport 70%-kal hatékonyabban mûködik, mint bármilyen pszichiátriai kezelés.
A gyógyulási arány kétéves
utánkövetéses vizsgálattal
60-70%, míg más módszerrel
csupán 5-6%.
Szabó Katalin
pszichológus
06-70-209-5587

ZENEUDVAR
Június 7-én és 14-én, szombaton 17-21 óráig az ArtUnió
Kortárs Galériában (Szentendre, Bogdányi út 64.) zeneudvar lesz élõzenével, büfével. Belépõ: 500 Ft. Információ: Zarubay Bence, 0630/659-1228, www.artuniogaleria.hu.
RÓZSASZÍN SZEMÜVEGBEN
Valami nem tetszik? Vegyük
fel a rózsaszín szemüveget
vagy kezdjünk el gondolkodni
a megváltoztatásán... A Szeresd Szentendrét Egyesület
következõ vasárnapi sétáján
a résztvevõk rózsaszín szemüvegben járják a várost. Megjelenés: valami rózsaszínben
(de legjobb, ha tetõtõl talpig). Az optimista szemüvegeket biztosítják. Találkozó:
június 8-án, vasárnap 15
órakor a belvárosi kishídnál.
Részvételi díj: 500 Ft. Gyerekeknek díjtalan.

Készüljön
Ön is a
nyárra
a Kaiser
Optikával!

CÉH GALÉRIA
Június 7-tõl 13-ig tekinthetõ
meg Pirók József festõmûvész
kiállítása a Bercsényi u. 3.
szám alatt.

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!
-30% árkedvezmény a Transitions
(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre
illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!

EMLÉKKÉP
Emlékkép-plasztika címmel
Mészáros Gábor (Mészi) szobrász és keramikusmûvész kiállítása nyílik június 7-én szombaton 17 órakor a Bercsényi
u. 3. szám alatti Art Decor
Galériában. Megnyitja: dr.
Pogány Gábor.

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

POLGÁRI PIKNIK
A Fidesz, a KPE, a KDNP és a
Fidelitas szentendrei szervezetei és partnerei június 8án, vasárnap a Pap-szigeti
strandon szeretettel várnak
mindenkit, aki szívesen tölt
el egy vidám napot.
Programok 10.30-16.15-ig:
bográcsfõzés, játékos programok, sportolási lehetõség,
politikai kerekasztal, Sergõ
Sára népdalokat énekel, a
Malibu zenekar koncertet ad.

12 sport/hirdetés
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Országos bajnokunk van!
Április 12-én még nem gondoltuk, hogy jelentõs szentendrei sikerrel zárul a hazai thaibox országos bajnokság, hiszen
elég „fiatal” csapatunk még nem mérettett meg ilyen súlyú
rendezvényen.
Az elsõ osztályú gálán két versenyzõnk szállt a ringbe, és
vívott kemény csatákat, és egyikük teljesítménye
aranyszínûre változtatta Szentendre nevét a haza országos
bajnoki fordulón. Scaursky Csilla már õsszel is jelen volt, ám
akkor nem sikerült a bravúr, ezért lelkiismeretesen készült,
és meggyõzõ teljesítménnyel verekedte magát a legjobbak
közé. Három menet után egyértelmûvé vált a fölénye, és
ezúttal az õ nyakába akaszthatták az aranyérmet.
Másik reménységünk Albrecht Péter (Szputti) számára már
nem alakultak ilyen fényesen az események, de a bronzérem így is Szentendrére került, és nem
mondhatjuk, hogy könnyen szerzett dicsõség volt ez, de errõl Peti combja sokáig tudna mesélni.
A következõ héten a másodosztályban is képviseltettük magunkat Kazincbarcikán, ahol Rozor
Gergõ indult, ám legnagyobb sajnálatunkra a sorsolás egy tapasztaltabb, rutinosabb ellenféllel
hozta össze, akivel talán élete legnehezebb meccsét vívta. Kétszer számoltak rá, ám tovább
küzdött, a közönség és a szakma elismerését is kivívta ezzel, ám teljesítménye sajnos „csupán”
bronzéremhez volt elég. A súlycsoportot figyelve megállapíthattuk, hogy a sorsolás néha mindent eldönthet, Gergõnek igenis van jövõje ebben a sportágban, és fogunk még hallani róla!
Ennyi tehát az OB mérleg Szentendrének: egy arany és két bronz, és a becsület, hiszen elértük,
hogy Szentendre felkerült a bajnokok közé!
S. R.

GONDOZÁSI KÖZPONT - SZENTENDRE
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
Gondozási Központ Szentendre Iskola-egészségügyi
Szolgálat
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Vár a vízitábor!
Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton, sportolással, jó társaságban tölteni, akkor szeretettel
várunk vízitáborainkba.
NYÁRI KALANDSPORT TÁBOROK
Várjuk a 7-14 éves korú gyerekeket
a szentendrei Duna-parton. Romantikus környezet, igényes foglalkozások. Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás, túrázás) teljes ellátással.
Idõpontok: június 16-20 (hétfõtõl
péntekig), illetve július 7-11. Részvételi díj: sátorozással, teljes ellátással 20 000 Ft/fõ/hét. Napközi
jelleggel reggel 8.30-tól 16.30-ig:
13 000Ft/fõ/hét.
VELENCEI-TAVI EVEZÕS ÉS
KERÉKPÁROS TÁBOR
Kisiskolás kortól ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környezetben és feltételek között megismerkedni a vízi élet, az evezés,
túrázás alapjaival, akik szeretnének
egy jó csapatba kerülni. A táborhely
közvetlenül a tó partján, õrzött, rendezett területen helyezkedik el. A
táborozás során megismerkedhetnek a tó páratlan nád- és madárvilágával, megtanulnak evezni,
kerékpáros túrákat tesznek Pákozd
és Sukoró területén. Lehetõség van
különbözõ népi játékok megta-

nulására, pecázásra, teniszezésre,
röplabdázásra, focizásra, strandolásra és egyéb sportprogramokon
való részvételre.
Utazás: vonattal. Szállás: sátorban,
polifoamon, hálózsákban. Ellátás:
teljes ellátás (napi háromszori
étkezés). Idõpont: június 22-28.
(vasárnaptól- szombatig). Részvételi díj: 25 000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat.
DUNAI VÁNDORTÚRA:
SZENTENDREI-SZIGET KERÜLÉSE
Vízi vándortúra, napi 15-30 km
evezéssel, sok fürdéssel, csorgással,
napozással, 4 személyes kenukkal
gyerekeknek, családoknak, baráti
társaságoknak. Szentendrérõl indulva, majd ugyanide érkezve megkerüljük a Szentendrei szigetet.
Idõpont: július 28 – augusztus 1.
(hétfõtõl péntekig). Ellátás: teljes
(napi háromszori étkezés). Részvételi díj: 20 000 Ft, mely magába foglalja a fent leírtakat.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-353-3315, 06-30-4489015, Góliát Diák- és
Szabadidõsport Egyesület

ISKOLAVÉDÕNÕ és ISKOLAORVOS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Szentendre, Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról
szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti védõnõi,
illetve iskolaorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek VÉDÕNÕ:
• Felsõfokú iskolai végzettség, Fõiskola, védõnõi oklevél,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány, részletes önéletrajz,
végzettséget igazoló okirat másolata,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• alapfokú számítógépes ismeret, kistérségi lakóhely
Pályázati feltételek ISKOLAORVOS:
• Felsõfokú iskolai végzettség, egyetem,
csecsemõ-gyermekgyógyász,
• végzettséget igazoló okirat bemutatása, érvényes
erkölcsi bizonyítvány, részletes önéletrajz
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Felsõfokú képesítés, iskolaorvosi szakvizsga,
• kistérségi lakóhely
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat másolata, érvényes erkölcsi
bizonyítvány, önéletrajz,
A munkakörök betölthetõségének idõpontja:
legkorábban 2008. szeptember 1-jétõl
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kecskésné Sipos Andrea nyújt: 06/26-311-964.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, cím: Gondozási Központ (2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
SZI/R/4212/2/2008, valamint a munkakör megnevezését:
iskolavédõnõ, illetve iskolaorvos.
vagy
• Elektronikus úton Nagy Annamária részére a annamaria610507@citromail.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 1.

Hölgyeim!
LGT rajongók figyelmébe!

Karácsony
júniusban

Kezdõdik a futball EB. Nálunk nincs foci...
de európa bajnokok Önök is lehetnek 90 perc alatt. Érezzék jól
magukat Önök is a mérkõzések ideje alatt.

Az EB ideje alatt június 6. és 29. között, 2 személy
szépülhet 1 belépõ árárért.
Várjuk a kikapcsolódni vágyókat
a Spauza Wellnessbe, Szentendrén a Sas utca 11. szám alatt.
Ajánlatunkról érdeklõdjön a 26/303-673-as telefonszámon
Web: spauza1.com

Karácsony János és barátai
adnak koncertet
a Café Rodin-ben június 7-én,
szombaton 19 órától.
A belépés ingyenes.

SZENTENDRE
Ady E. utca 6.
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