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Konferencia az M0-ás körgyûrûrõl
Több tucat településvezetõ, civilszervezeti képviselõ és szakértõ jelenlétében
tartottak konferenciát a szentendrei
Városházán június 23-án, hétfõn. Az
esemény keretében megalakult az M0
Érdekvédelmi Egyesület is. A tanulság
talán így foglalható össze: a M0-ás befejezése létkérdés, de a félkész körgyûrû
ellehetetleníti a környék közlekedését.

A múlt héten emelték be az M0-ás körgyûrû
hídjának utolsó elemét

Ivan Bandic

Visko Haladic

„Az M0-ás körgyûrû építése kapcsán a legfontosabb a tehermentesítõ utak kérdése, hiszen
ezek megléte biztosítaná, hogy kezelhetõ legyen
a még befejezésre váró körgyûrû által gerjesztett forgalom” – jelentette ki bevezetõjében
dr. Dietz Ferenc polgármester, majd hozzátette:
– „Ez nem csak a Dunakanyar-Pilisi Kistérséget
érinti, hanem már-már országos kérdés, hiszen

Saeed Akthar

A Szentendrei Nyár nyitónapján Ivan Bandic, a Horvát Köztársaság magyarországi
nagykövete mondott köszöntõt a MûvészetMalomban nyílt kiállítás elé. A megnyitóeseményeken részt vett testvérvárosaink közül Stari Grad polgármestere, Visko
Haladic, valamint Saeed Akthar, Huntingdon fõpolgármestere. A teátrum színpadán
vasárnap Fábry Sándor humorista, elõadómûvész lép fel (6-7. oldal). Aknay János
szentendrei festõmûvész Debrecen megyei jogú város díját nyerte el (9. oldal).

az M0 megléte nemcsak a szomszédos településekre, hanem Esztergomon, vagy éppen
Pilisvörösváron át az egész ország közlekedésére
kihatással van“.
TÖRTÉNELMI MÚLT, TÁVOLI JÖVÕ
Amint Berg Tamás, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ munkatársának elõadásából kiderült, a körgyûrû megépítésének
gondolatát a közlekedésmérnökök már 1942ben felvetették, de az a '70-es évek elejére
feledésbe merült. 1977-ben emlegették elsõ
ízben M0-ás körgyûrûként, a '80-as években
pedig már csaknem a maival megegyezõ módon
jelölték ki az összesen 107 km hosszú út
nyomvonalát.
Folytatás a 3. oldalon

Fábry Sándor

Aknay János

arcok
Érdekvédõ egyesület
alakult

TEÁTRUM
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Thoroczkay Zsolt,
a KHEM fõosztályvezetõ-helyettese

A Városházán megrendezett M0-ás konferencián hivatalosan megalakult az M0 Érdekvédelmi Egyesület. A szervezet elsõ feladata az
lesz, hogy immár egységes álláspont kialakításával összehangoltan
lépjen fel a Megyeri híd átadását követõen várható közlekedési
káosz ellen. Az egyesület elsõdleges célja a szakmai és kommunikációs munka szervezése lesz, együttmûködve az önkormányzatokkal,
a civilszervezetekkel és az érintett hatóságokkal. A szervezet a körgyûrû további szakaszainak és az érintett térség tehermentesítõ és
elkerülõ útjainak megépítését támogatja az önkormányzati, a civil,
a vállalkozói és a lakossági álláspontok összehangolásával, és ezek
egységes megjelenítésével.
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SOS
104 Mentõk

(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: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@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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Kizöldült az óvoda
Oázis a lakótelep közepén

A Szivárvány Tagóvoda színei közt egyre inkább a zöld dominál: nemrégiben a „Zöld
Óvoda” címet nyerte el a Kulturális és Oktatási Minisztériumtól. Szabó Évával, a
tagóvoda vezetõjével és Kovács Márta környezeti nevelõvel, a Szentendre Óvodai
Intézményének keretén belül mûködõ környezeti munkaközösség vezetõjével beszélgettünk.
Bokor Tamás: – Mitõl zöld egy
zöldóvoda?
Kovács Márta: – Attól, amitõl
„öko” egy ökoiskola, hiszen
vele egyenértékû, csak más
intézménytípust és korosztályt takar. Egy olyan kritériumrendszernek felel meg,
amely a környezetszemlélet
alakítását, fejlesztését segíti.
E rideg kifejezés a mindennapi
életben azt takarja, hogy a
gyerekekkel nap mint nap
életkori
sajátosságaiknak
megfelelõen ismertetjük meg
a természet szépségeit, és
közben megtanítjuk õket a természet óvására, védelmére.
B. T.: – Miért választották
célul a környezeti nevelést?
K. M.: – A környezet megismerésére való nevelés az óvodai alapprogramban szereplõ
feladat, nevelési programunkban kezdettõl fogva fontos
szerepet kapott. Kollégáimmal
szinte mindannyian vidéki
környezetbõl jövünk, ahol belénk ívódott a természet szeretete. A környezeti nevelés
azonban ennél sokkal többet
takar. A természet szeretete
alapvetõ fontosságú ahhoz,
hogy a gyerekek kíméljék a
környezetüket, tudják, mi az
energiatakarékosság, hogyan
lehet újrahasznosítani a hulladékot, és így tovább.
B. T.: – Mekkora része volt a
környezeti nevelés erõsítésében annak, hogy a Szivárvány
ovi a Püspökmajor-lakótelep
közepén található?
Sz. É.: – Nagyon nagy, mivel
az óvodánkba járó gyermekek
közel kétharmada a lakótelepen, illetve a környéken
lakik. Nevelõtestületünk úgy
gondolta a helyi programunk
kialakításánál, hogy közelebb
kell vinnünk gyermekeinkhez
a Szentendrét körülölelõ természeti szépségeket, adottsá-

gokat. Környezetünkhöz azonban hozzátartozik az épített
környezet is. A lakótelepen élõ
gyermekeink szerencsések,
hiszen a lakótömbök között
viszonylag nagy, sétára, játékra alkalmas zöld, árnyas
területeket hagytak az építõk,
ami egy óvodásnak különösen
fontos, hiszen számukra ez a
szûkebb környezet jelenti a
világot. Az óvoda udvarának
kialakításakor ezt a szemléletet követjük.
B. T.: – Hogyan néz ki a környezeti nevelõmunka a gyakorlatban?
K. M.: – Az óvodai oktató- és
nevelõmunkánk egészét áthatja, mindenütt érvényesül,
akár az írásbeli, akár a gyakorlati munkánk során. Igyekszünk úgy megtervezni és
megvalósítani, hogy a helyi
nevelési programunkban a
környezeti nevelés mellett a
néphagyományõrzés is helyet
kapjon. A környezeti nevelés
megjelenik minden óvodai
tevékenységnél, legyen az
mese, vers, énekes játék, vizuális nevelés vagy matematika. Folyamatosan ismerkedünk szûkebb-tágabb környezetünkkel, többek között a
Bükkös-patakkal, a Dunával,
a hegyekkel és a budapesti
múzeumokkal, például a Természettudományi, a Mezõgazdasági és a Duna Múzeummal.
Hosszú idõ óta lelkesen támogatjuk a szülõk anyagi hozzájárulásával a Madarász Ovi
programot. Udvarunkon tavacskát, sziklakertet, fûszerkertet alakítottunk ki, ahol
lehetõség nyílik az állatok
megfigyelésére, a növények
gondozására, megismerésére.
B. T.: – Hová futhat ki a
környezeti nevelés? Mi marad
belõle, mire a gyermekek iskolába kerülnek?

Sz. É.: – Ez erkölcsi elismerés
az Oktatási Minisztérium részérõl, amellyel értékelik az
itteni pedagóguscsapat hozzáértõ, lelkes munkáját. Három évre szól, majd újra pályázhatunk ezért a címért.
Addig is kötelességünk megõrizni az elért eredményeket,
ugyanakkor továbbgondolkodni a lehetõségeken és azok
megvalósításán. Reménykedünk, hogy pályázati forrásokból lehetõségünk lesz olyan
terveket, programokat megvalósítani, amelyek közvetlen
környezetünket még „zöldebbé”, nevelõmunkánkat még
sikeresebbé teszik.
Bokor Tamás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
K. M.: – Idõ kell, mire ez a fajta
ismeretterjesztés beérik. Körülbelül a nagycsoport idõszakában érzõdik meg a gyerekeken a befektetett munka
eredménye. Ekkora lesznek
érdeklõdõbbek, fogékonyabbak. A hatás azonban általában
ennél is sokkal meszszebbre
mutató. Nemrég találkoztam
egy egykori óvodásommal, aki
idõközben környezetmérnöki
diplomát szerzett. Az édesanyja állítja: pályaválasztásában
nagy része volt az oviban
szerzett élményeknek.
Sz. É.: – Tapasztalataink szerint a hozzánk járó gyerekek
tájékozottak a természet világában, sok ismerettel rendelkeznek. Elõfordul, hogy
rászólnak gyermektársukra, ha
szemetelni látják. Meg kell látnunk ugyanakkor azt is, hogy
a szülõ milyen hajlandóságot
mutat arra, hogy ebben a
munkában partnerünk legyen.
Meghívjuk õket kirándulásokra, hogy megtapasztalhassák, milyen ösvényeket járunk
végig, s ha a család kirándul,
mire érdemes figyelniük. Mintát szeretnénk adni a szülõknek, ugyanakkor hálásak
vagyunk a segítségükért.
B. T.: – Mivel jár a „Zöld Óvoda” kitüntetõ cím?

A szentendrei székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet
gyermekjóléti szakmai egységébe, 2 fõ családgondozói
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ
A munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 89.,
valamint az intézmény Kistérségi Társulás által ellátott
települései
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gyermekjóléti
alapellátás keretében családgondozás,
szolgáltatások
szervezése, csoportmunkában
való részvétel
Pályázati feltételek: Felsõfokú
szakirányú végzettség a
15/1998 NM rendelet képesítési elõírásai szerint, felhasználó szintû számítógép
ismeret, büntetlen elõélet.
Elõnyt jelenthet:gyermekjóléti alapellátásban szerzett
tapasztalat; legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat; kiváló
szintû jogszabályismeret, az
ellátási terület helyismerete
A munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: július 22.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázat
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, 2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89. címére
történõ megküldésével.
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Konferencia az M0-ás körgyûrûrõl
Folytatás az 1. oldalról
A szakértõ így fogalmazott: a
körgyûrû a környék legfontosabb beruházása, hiszen a
Budapestre bevezetõ sugárirányú utakon, kiváltképpen
az M1-es és M7-es autópályák
közös bevezetõ szakaszán a
2006-os forgalmi adatok szerint 170 000 jármû halad át
naponta, így a forgalomterhelés Magyarországon itt a
legmagasabb, s magyar viszonylatban a fõváros térségében a legnagyobb a gépkocsiellátottság is.
Londonban, Rómában, Moszkvában, Párizsban, Berlinben és
Bukarestben már van hasonló

körgyûrû, ideje, hogy Budapestnek is legyen. Ez a komplexum nem csak magyar, de
európai szereppel is bír,
ugyanis az ún. Helsinki folyosó
részeként biztosítja a tranzitforgalom zavartalan áthaladását Észak- és Dél-Európa
között – mutatott rá Berg Tamás. A legforgalmasabb, déli
szektorban égetõ szükség volt
rá, ezért készült el elõször ez
a 42 km-es szakasz, ám a
szakértõ véleménye szerint
2013-ig mindenképpen folytatni kellene az északnyugati
munkálatokat is, mivel Budán
nincs a pestihez hasonló körgyûrû-rendszer. „Pesten a Kiskörút, a Nagykörút, a Hungária
körút és az M0 keleti szakasza
többé-kevésbé hatékonyan
kezeli és vezeti el a forgalmat,
de óriási szívfájdalmam, hogy
Budán eleddig nem készülhetett el a külsõ gyûrû, helyette be kell érni az Alkotás
út – Margit körút vonallal” –
mondta Berg. – „2020-ig el
kellene készülnie az M6-ös
autópályának, és körbe kellene zárni végre a körgyûrût.”

SEGÉLYKIÁLTÁSOK
ÉS RENDÕRI SEGÍTSÉG
Török István, Csobánka polgármestere faluja segélykiáltását fogalmazta meg,
amikor felszólalt. „Kollégáimmal eddig több mint száz
fórumon vettünk részt, de
hiába képviseltük az északbudai agglomerációban élõk
érdekeit. Ha ezt a hidat átadják, a 10-es út forgalma a
mostani 23 000 gépkocsiról, a
pomázi átmenõ út 14 000 gépkocsiról akár a többszörösére
fog növekedni. Ha az emelkedõ,
kanyarokkal teli utakra ráengedik a forgalmat, Csobánka
súlykorlátozást lesz kénytelen
bevezetni“ – mondta.

Leányfalu alpolgármestere a
közlekedési lámpák telepítését hiányolta, Tahitótfalué
pedig arról panaszkodott: már
most is rendszeresen beáll a
forgalom a 11-esen, hát még
ha a Megyeri hídról érkezõ
autók észak felé mennek. A
Pest Megyei Rendõr-Fõkapitányság közlekedésrendészeti
osztályvezetõje, Török Csaba
rendõr-alezredes elmondta,
hogy 2008 szeptemberére
újabb káposztásmegyer-dunakeszi alosztály áll fel, 25-30
fõ rendõri erõvel. Probléma,
hogy így is rossz a PMRFK létszámhelyzete, miközben jelentõsek a rendõri feladatokat
igénylõ terhek. Azt ígérte:
kombinált ellenõrzési rendszert fognak alkalmazni az
újonnan megépített szakaszokon, amelyben a Nemzeti
Közlekedési Hatóság gépparkja is részt vesz, a Szentendrei
Rendõrkapitányság számára
pedig szükség esetén támogató erõket biztosítanak.
Börcsök László alezredes,
szentendrei rendõrkapitány
így fogalmazott: „Amit tu-

dunk, megteszünk a közlekedésbiztonság érdekében!”
A jelenlévõ vezetõ tisztségviselõk nyomatékul átadták
Thoroczkay Zsoltnak, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének azt a
hatoldalas memorandumot,
amelyben összefoglalják, milyen szempontok érvényesítését várják az M0 továbbtervezése során. A dokumentum
egyszer már megjárta a minisztériumot, de akkor semmilyen visszhangot nem kapott.
A KÖRNYEZET ÉS AZ EGÉSZSÉG
VÉDELMÉBEN
„Szépséghibának érzem, hogy
a közlekedési hatóságok közül
mostanra csak a Magy Közút
Kht. képviselõi maradtak jelen”
– ezt már Dukay Krisztina Nóra,
az Élõ Táj Egyesület egyik vezetõje mondta a konferencia
utolsó elõadásainak egyikén.
Reagálva az elhangzott felvetésekre bemutatott egy
rövid videófilmet Szöulról,
ahol néhány évvel ezelõtt
rájöttek, hogy nem tudnak
több utat építeni, inkább
lebontják a meglévõk egy
részét. Így lett a dél-koreai
fõváros a revitalizáció révén
környezetbarát település, a
város közepén óriási szabad
területettel. Elõfeltétel volt
persze, hogy a közlekedést
másképpen használják: hatból
két sávon csak gázmeghajtású
buszok járnak folyamatosan.
„A körgyûrû megépítésével járó
forgalomnövekedés ellen az
lenne a megoldás, ha mi is gyökeresen megváltoztatnánk közlekedési szokásainkat, elõnyben részesítve a kerékpáros és
a közösségi közlekedést” – állította a természetvédelmi szakértõ, és felhívta a figyelmet a
tehrmentesítõ út veszélyeire.
Kollégája, Kelemen Gábor a Pomázi Klímakör képviseletében
néhány ponton ennél is elszántabban fogalmazott: szerinte olcsóbb a komp, mint a
hídépítés, ennek alátámasztására az amszterdami példát
idézte, ahol bekötõutakkal
együtt olcsóbban mûködik az
állandó kompközlekedés, mint
ha hidat építettek volna.
A szemléletváltozást pedig õ
sem tekinti reménytelen ügynek: Berlinben pedig, mint
megtudhattuk, 1990 óta nem
nõtt az autóforgalom, ellenben a biciklisták 15%-ot tesznek ki az összes közlekedõ

arányában. A természetvédõ
szerint „a körgyûrû nem a
térség, hanem csupán az ipari
és közlekedési lobbi legfontosabb beruházása”.
Nagy kérdés, hogyan építsék
tovább a körgyûrût nyugati
irányban, Békásmegyer és
Budakalász között. A Mûszaki
Egyetem szoftveres szimulációs és szélcsatorna-kísérletei
szerint az alagútból kilépõ
szennyezõdés okozza a legfõbb problémát. Ha az autók e
szakaszon nyílt pályán haladnak tovább, akkor 50-100
méterre az úttól a károsanyagkibocsátás meghaladja az
egészségügyi határértéket, de
300 méterre már nem. Zárt
rendszer esetén az alagútból
kilépõ gázok nagy koncentrációban szállnak a széllel déldélkelet felé, ezért feltétlenül
szükség van olyan nyílásokra,
amelyeken keresztül az alagút
közepén is távozhat a gáz. A
szellõzést magasan elhelyezett kürtõkkel kell megoldani,
ez nyugaton elterjedt, erdõkben is alkalmazható megoldás.
KISHÍD: BIZONYTALAN
NYOMVONAL
Ugyan tavaly februárban
Szentendre és Szigetmonostor
képviselõ-testülete megállapodott a szigetmonostori
kishíd helyében és a reá vezetõ
utak nyomvonalában, az élet
közbeszólt. A kijelölt helyszín
ugyanis a betongyár és a papírgyár mellett a honvédség
területét is érinti, vagyis a hídfõn áthaladó utat onnan kellene továbbvezetni a fõút felé.
„A honvédség nevében dr. Isaszegi János parancsnok írásban
nyilatkozott, miszerint nekik
más elképzeléseik vannak a
fejlesztésrõl, ezért nem támogatják a híd átvezetését saját
területükön, holott néhány
évvel ezelõtt még beleegyeztek
a terület egy részének átadásába” – tudtuk meg a konferencián Szilasi Lászlótól, a kishíd
projektfelelõsétõl.
Erre a helyre tehát nem lehet
elkészíteni a hatásvizsgálatot.
Ha pedig itt nem megy, vagy
északabbra, vagy délebbre kell
tervezni. Észak felé Szentendre
nem engedi tolni, mert fél a
megnövekvõ forgalomtól. A
mostani tervnél 700 méterrel
délebbre viszont a környezetvédelmi szakhatóságokkal gyûlne meg a tervezõk baja, hiába
készséges a Papírgyár és a
Szebeton.
Bokor Tamás

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
június 30-án, hétfõn a szokásos ügyfélfogadási rendtõl
eltérõen mind a Polgármesteri
Hivatalban, mind az Okmányirodában 8-tól 12 óráig lesz
ügyfélfogadás.
Június 30-án, hétfõ délután
és július 1-jén, kedden a
Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda zárva tart!
Megértésüket köszönjük!
Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

A polgármester

naplója
június 27.

10.00 REC konferenciaközpont
épületének átadása
14.00 Befektetõkkel megbeszélés
18.00 Szabadság Napi rendezvény
a Díszteremben

június 28.
09.00 Magyar Polgármesterek VII.
Világtalálkozója
16.00 Rotary Club jótékonysági
hangverseny fõvédnöki beszéd
17.00 Országos Thai Box verseny
megnyitója

június 29.
09.00 Magyar Polgármesterek VII.
Világtalálkozója

június 30.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés

július 1.
Köztisztviselõi Nap

július 2.
09.00 E-közigazgatási rendszerrõl
egyeztetés
10.00 Szobrász biennáléról
egyeztetés
14.00 Befektetõkkel megbeszélés

július 3.
10.00 Intermodális csomópontról
megbeszélés
16.00 Szentendrei újszülöttek
„Babautalvány”-ainak átadása a
díszteremben
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A pedagógus-nap
kitüntetettjei III.
Pedagógus-napi sorozatunk harmadik, befejezõ
darabjában ezúttal azt a
két pedagógust mutatjuk
be, akik idén a Barcsay
Jenõ Általános Iskolából
mennek nyugdíjba, s
egyúttal Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel is
gazdagodtak. A kitüntetés
azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
középiskolai pedagógusoknak és fõiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább
huszonöt éven keresztül
kiemelkedõen tevékenykedtek a gyermekek oktatása-nevelése érdekében.

tását mutatja a fizikaszertár
rendje is. Szívügye a tehetséggondozás, minden évben
akadt olyan tanítványa, aki
országos versenyig jutott.
Emellett a reál munkaközösség
vezetõjeként folyamatosan
szervezett és tartott bemutató
órákat.

Gerlai Péterné

Dr. Marsal Tamásné

Dr. Marsal Tamásné 1979-tõl,
az iskola indulásától dolgozik
a Barcsay Jenõ Általános Iskolában matematika-fizika
szakos tanárként. Mint alapító
tag, ismeri az iskola mozgalmas életét. Az eltelt 29 esztendõben generációk nõttek
fel a Nelli néni matematikafizika óráin kapott bölcsességeken. A felkészült nevelõ
szakmai munkáját a korszerû
ismeretek alkalmazása, az ötletesség, az elmélyültség, a
szakmai felelõsségvállalás jellemzi. Nevéhez fûzõdik a nívócsoportos, késõbb az emelt
szintû matematikai oktatás
kidolgozása és elindítása a
Barcsayban. Õ volt az alternatív osztályok elsõ osztályfõnöke. A fizikaoktatást szemléltetés, kísérletezés nélkül el
sem tudja képzelni – precizi-

Gerlai Péterné 1981. óta földrajz szakos tanárként, kiváló
osztályfõnökként, a felsõ tagozat egyik meghatározó
egyéniségeként dolgozik a
Barcsay Jenõ Általános Iskolában, Tanóráit mindig vidáman, magával ragadó temperamentummal vezette. Az
emelt szintû osztályokban
óravezetése a kiselõadásokra,
a kutatómunkákra, a széleskörû érdeklõdés kielégítésére
épül, de a nehezebben haladókkal is megértõen, türelmesen törõdik. Évek óta õ a
legnépszerûbb tanár a gyerekek körében. Osztályfõnökként igazi „gazdája” az osztályának. Nála nincs elkallódó,
magára hagyott, meg nem
értett gyerek. Zsóka néni rengeteg szabadidõs programot
szervez, amelyek mindig gondosan és célirányosan tervezettek. Ha a gyerekekrõl és
az iskoláról van szó, mindig
lehet rá számítani. Évek óta
aktív tagja az Iskolaszéknek
és a Közalkalmazotti Tanácsnak.
Mindkét hölgynek egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket kívánunk tanítványaik, egykori tanítványaik és olvasóink nevében!
-t-
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Mûbaba, mandzsetta és Füstölgõ Zsuzsi
Új eszközöket kaptak a védõnõk
gymillió forint értékben
szereztek be új eszközöket a szentendrei védõnõk, miután megnyerték az
ING Biztosító Zrt. gyermekegészségügyi alapítványa által kiírt pályázatot. A szükséges önrészt Szentendre
Város Önkormányzata biztosította. Amint a múlt csütörtöki bemutatón megtudhattuk,
megannyi régi hiányt hivatott
pótolni az a számos új mûszer,
eszköz és tanulási segédanyag, amelyeket a munkatársak egymás közötti egyeztetést követõen beszereztek
az elnyert összegbõl.
Egyebek mellett új, megbízható eredményt mutató személymérleg, testmagasságmérõ berendezés, magzati
szívhangot mérõ készülék,
kivilágított látásvizsgáló tábla
és automata vérnyomásmérõ
került az eszközparkba. Utóbbihoz a szokásosnál keskenyebb gyermekmandzsetta is
jár, amellyel lényegesen könynyebb ellenõrizni az óvodás és
alsó tagozatos nebulók keringési állapotát.
Az egészségnevelés feladatait
szolgálják azok a modellek,
amelyeken a mell és a here
önvizsgálatát lehet gyakorolni, s amelyeken jól kitapinthatók a rendellenes csomók.
„Smokey Sue”, azaz Füstölgõ
Zsuzsi a dohányzás káros hatásaira, a tüdõben lerakódó
méreganyagokra hívja fel a
fiatalok figyelmét, míg a gu-

E

miból öntött, élethû étel- és
italmakettek a táplálkozási
ismeretek kialakításához nyújtanak kézzelfogható segítséget a kisebbek számára azzal, hogy bemutatják a táplálkozási piramis minden
elemét. Az élethû csecsemõbabának a szülésre felkészítõ
tanfolyam résztvevõi veszik
majd nagy hasznát, hiszen

Kun Csaba alpolgármester
kezében az egyik
„szemléltetõ eszközzel“

kitûnõen lehet vele gyakorolni a fürdetést és a pelenkázást.
Amint dr. Tamás Györgyi iskolaorvostól és Kecskésné Sipos
Andreától, a Szentendrei Gondozási Központ vezetõjétõl
megtudtuk, következõ céljuk,
hogy ambuláns babákat szerezzenek be, amelyeken az
újjáélesztést, a befúvásos lélegeztetést és a szívmasszázst
lehet gyakorolni. Szükség lenne ezenkívül hordágyakra is,
amelyekkel az iskolákban
vészhelyzeteket lehetne szimulálni, s nem ártana, ha a
több iskolában is dolgozó
védõnõknek lenne egy-egy
laptopja, amellyel nyilvántartást vezetnek és az adminisztrációt intézik. Kun Csaba
alpolgármester megjegyezte:
az önkormányzat részérõl nem
lesz akadálya annak, hogy
önrészt biztosítsanak egy
következõ pályázathoz is.
-t-

„Aki megszánja a szegényt, Istennek ad kölcsön.” (Péld. 19,17)
Június 18-án a Péter-Pál
templomban ünnepi koncerttel köszönték meg a 15 éve
mûködõ, tavaly óta Szent Erzsébet nevét viselõ Szentendrei Karitász Szolgálatban
tevénykedõk munkáját.
Vedres Csaba zeneszerzõ, orgonamûvész, Gyermán Júlia hegedûmûvész és a Péter-Pál
Ifjúsági Énekkar hangversenye
valóban méltó volt az alkalomhoz: lélekemelõ zene azoknak, akik partvonalra sodródott embertársaink lelkét próbálják emelni, úgy, hogy a vállukat nyomó súlyos fizikai terheken könnyítenek. Ez a külsõ
szemlélõ számára nem túl
csábító lehetõség, a szegényekkel és elesettekkel való
foglalatosság nagy titkokat

rejt magában. Hihetetlen
ajándékokat, sehol máshol
meg nem szerezhetõ tapasztalati kincseket ad a bátraknak, akik erre a manapság minimum gyanúsnak tartott területre merészkednek.
Az eseményen a Karitász munkatársain és segítõin kívül
jelen volt dr. Blanckenstein
György plébános, aki 1992-ben
megújította a szervezetet,
Écsy Gábor egykori szentendrei
káplán, az Országos Karitász
frissen kinevezett igazgatója,
Kun Csaba alpolgármester,
valamint Zakar Ágnes önkormányzati képviselõ. A jelenlévõk Szmetana Ágnes üvegmûvésznek Szent Erzsébet rózsájával díszített emléklapját
kapták ajándékba.

Csatlakozva a Kivés Zoltán
diakónus köszöntõjében elhangzottakhoz, Isten áldását
kérjük a karitász minden segítõjére.
Lindner Monika

A Szent Erzsébet
rózsájával díszített
emléklap
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Közmeghallgatás
Gyorsfénykép teljesítésekrõl és tervekrõl
Míg 2008 a pályázatok éve, addig 2009-ben a városvezetés a beruházások realizálására fordítja a legtöbb erõt – derült ki a rendes éves (Szentendrén polgármesteri döntés szerint féléves) közmeghallgatás során, június 24-én dr. Dietz Ferenc
beszámolójából.
2006-ban még csak 37 millió
forint bevétele származott a
városnak különbözõ pályázati
pénzekbõl, 2007-ben ez az
összeg már 173 millió forintot
tett ki, idén pedig a mamutprojektekkel együtt összesen
3 milliárd forintra pályázik a
város. Persze azt még nem
lehet elõre tudni, hogy ez
utóbbi összegbõl mennyit kap
Szentendre ténylegesen, ám a
Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. mindent megtesz a
sikeres pályázásért. A legnagyobb összegû pályázat a
1,5 milliárdos belvárosi funkcióbõvítõ rehabilitációs program, ezt követi a 888 milliós
összértékû járóbeteg-szakellátási fejlesztés a SZEI-ben és
az intermodális csomópontban, Pannónia-telep 542 milliós csatornázási projektje, az
óvoda- és iskolafelújítást célzó 265 milliós ovi-suli program, valamint a panelprogram,
amelynek pontos összege még
nem ismert, hiszen ezen nem
a város, hanem az egyes lakóközösségek indulhatnak.
A legnagyobb, közeljövõben
megvalósuló, vagy már elindult fejlesztések között üdvözölhetjük az uszodakomplexum létrehozását, a Kõzúzó
utcai sportcentrumot. A tervek között szerepel még a csónakház felépítése (a Határcsárdától kb. 300 méterre
délre), valamint a Postásstrand korszerûsítése. Idén
eddig 68 millió forint összértékben történtek útfelújítások, s a munkálatok ilyen
ütemben folytatódnak is. Az
önkormányzat vagyonkoncepciójának kialakítása a városi
vagyon tervszerûbb, tudato-

sabb és hatékonyabb felhasználását célozza, többek
között a vagyoncsoport átalakítása és a városi vagyon
pontos felmérése révén. Városvédõ Alap jött létre Szentendrén, amely a belvárosi
épületfelújítások finanszírozásában segít.
Idén két új kulturális program
is beindult a térségben a meglévõ fesztiválok mellett: a
Városi Gyermeknap és a Dunakanyar Nyári Játékok az eddigi visszajelzések szerint nagy
sikerrel debütáltak.
Nagy kihívást jelent Szentendre számára ugyanakkor,
hogy az M0 Megyeri hídjának
átadását követõen a mostani
napi 31 ezres autóforgalom a
11-es fõúton várhatóan 58
ezerre nõ, s ez további 1012%-kal emelkedik a Margit
híd õszi lezárását követõen.
Szintén nem könnyíti meg a
város helyzetét, hogy a törvényi szabályozás módosítása értelmében 2010-tõl
minden gyermeket kötelezõ
lesz felvennie a városnak a

Az önkormányzat számos intézkedés során figyelembe vette
és veszi a különbözõ fórumokon elhangzott lakossági javaslatokat. Ilyen volt többek között az úttársulások és játszótér
építések adóbeszámítása, az üzletek éjszakai nyitva tartásának újraszabályozása, az étteremtulajdonosok elõ- és utószezoni kedvezményes közterület-használata, a játszótér-építési
koncepció kialakítása, a szeszkommandó felállítása. A megszokott kommunikációs csatornák mellett új okmányirodai
ügyfélhívó rendszer indult be, illetve elektronikus nyomtatványok is letölthetõk a hivatal honlapjáról (www. szentendre.hu). Folyamatban van a városi házirend összeállítása,
amelynek ötlete még a második Városháza házhoz jön fórumon merült fel, ám eddig az idõrõl idõre módosuló városi
rendeletek késleltettek.

bölcsõdékbe, óvodákba és
iskolákba, ez irreálisan nagy
terhet jelent a költségvetés
számára.
DUNA-KORZÓ
Amióta egyirányúsították a
Duna-korzót, az északról dél
felé közlekedõ kerékpárosok a
KRESZ szerint szabályt sértenek, mivel egyirányú utcában forgalommal szemben haladnak. Jelenleg folyik a belvárosi közlekedési rend szakértõi felülvizsgálata, amelynek végén döntenek róla, hogy
a korzó egyirányú marad-e,
illetve van-e mód rajta kétirányú kerékpársáv kialakítására. A gát legrosszabb állapotban lévõ Rév utcai szakasza
újraépítésre szorul. A rekonstrukciós pályázat elbírálása
még folyamatban van, amenynyiben ez sikertelen, a város
saját forrásból oldja meg az
újjáépítést.
SZÁRNYASHAJÓ ÉS BUSZ
Ugyan a Hév „gyorsvasút program” néven futó fejlesztései
inkább mûszaki jellegûek,
mintsem hogy az utasok kényelmét szolgálnák, mégis van
némi remény arra, hogy az
eddiginél gyorsabban juthasson munkába, aki a közösségi
közlekedést veszi igénybe. A
Magyar Hajózási Rt. új vezetése nyitott arra a megoldásra, hogy a menetrendszerinti
hajóközlekedés sûrítésével
kihasználja a Duna adottságait. Így – amennyiben megállapodás születik a város és a
hajótársaság között – a szent-
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endrei belváros és a fõváros
között akár hajóval is közlekedhetünk. Ehhez persze szükség van egy nagyobb P+R
parkolóra a belvárosi hajóállomás közelében.
Maradva a közlekedésnél: a
közmeghallgatás során a Volánbusz Zrt. munkatársai elmondták, hogy az új menetrend szerint Izbégen több
járat lesz, mint eddig, fõként
az esti órákban. A Sztaravodai
úton viszont nem lesz pozitív
változás. Az ottani járatcsökkenés oka, hogy a dömörkapui
elágazásnál egy menetrendszerinti buszok által használt
útszakaszt hónapokkal ezelõtt
lezárt a telek tulajdonosa.
Tavaszig a Volánbusz megoldotta a problémát, de februármárcius után megszûntek az
ún. betérõ járatok. A Püspökmajor-lakótelephez képest
nem sokan laknak itt, ezért
gazdaságtalan lenne sûríteni
a járatokat – mondták el a
busztársaság illetékesei.
A jegy nélkül utazás megszüntetése érdekében elmondásuk
szerint sokat tesznek: az elõre
váltott menetjegyek rendszere
például ezt a célt szolgálja, de
kétszereplõs történetrõl lévén
szó, a buszvezetõ becsületessége nem elegendõ a korrupció megszüntetéséhez. Sok
buszvezetõ munkaviszonya
bánta már a jegy nélküli utaztatást. Dr. Dietz Ferenc polgármester hozzátette: a város
évi 40 millió forinttal támogatja a helyi buszközlekedést,
a bliccelõk így magukat az adófizetõket károsítják meg.
TEÁTRUM
Dragon József és Valentin Sándor kérésére újfent terítékre
került a szálloda és a volt Teátrum Étterem elõtti parkoló
ügye. A kereskedõk nyomására
júniusban lekerült a napirendrõl az ide tervezett szállodáról
szóló elõterjesztést, és a
június 26-i rendkívüli ülésen
sem tárgyalták, mert a közlekedési kihatásokat alaposabban meg kell vizsgálni.
Döntés õszre várható. Az Ipartestület kereskedõit addig is,
ahogyan korábban, bevonják
a Teátrummal kapcsolatos
döntésekbe – ígérte Kun Csaba
alpolgármester.
BOGDÁNYI UTCA
A Bogdányi utca végén kihelyezett tiltó táblát sokan nem
veszik figyelembe – panaszkodott az egyik lakó. Sok a
fegyelmezetlen autós, a közterület-felügyelõ pedig kevés,

„HELYSZÍNI SZEMLE“
2008 szeptemberében megkezdõdik a Polgármester
házhoz jön elnevezésû rendezvénysorozat, amelynek
során immár nemcsak zárt
térben gyûlnek majd össze
az egyes lakossági fórumok
résztvevõi, hanem egy-egy
városrészben az utcán végigmenve is megmutathatják a
lakók a területrészek aktuális problémáit.
mindössze négy intézkedésre
jogosult munkatárs dolgozik
Szentendrén. Ennek ellenére
igyekeznek rendszeresen jelen lenni a területen – reagált
erre Pákh Andor, a közterületfelügyelet vezetõje. Hozzátette: a Bogdányi utca kövezése
során különösen nehéz dolguk
volt a szabálytalanul parkoló
autókkal. A munkálatokat sok
kritika érte az igénytelenség és
a nagy por miatt. A hivatal
ígérete szerint szigorú mûszaki
ellenõrzéssel biztosítják, hogy
az elkészült szakasz megfelelõ
minõségû legyen.
OSZLOPOK
A BÜKKÖS-PARTON
Hamarosan oszlopokat helyeznek ki a Bükkös-part piactér felõli oldalán a piactér és
a Kossuth Lajos utca között,
hogy az autók ne parkolhassanak a járdára. Ezzel megszûnhet a macskaköves, keskeny járdával ellátott út áldatlan forgalmi helyzete.
Összeállította:
-t-

„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
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Nyárnyitó programok Szentendrén

1

5
2

3
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1 Az idei Szentendrei Nyár nyitónapján, június 21-én a templomdombi plébániatemplomban tartott dalmát mise után
a legidõsebb és a legfiatalabb dalmát felkérésére városunk
polgármestere megnyitotta a szentendrei Iván napot és
a nyári programsorozatot a testvérvárosi küldöttek a Stari
Grad-i plébános és polgármester jelenlétében
2 A teátrum elsõ elõadása Goldoni: Két úr szolgája volt
a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának elõadásában, a
Városháza udvarán felállított színpadon
3 A MûvészetMalomban három zágrábi képzõmûvész, Petar
Barišic szobrász, Vatroslav Kuliš festõmûvész és Andrea Bassi
(keramikus) kiállítása nyílt meg
4 A Stari Grad-i Farnski Kantaduri férfikórus (klapa) a Keresztelõ Szent János plébániatemplomban, a Fõ téren és a
Daru piaci Ivan danon is énekelt
5 A Fõ téren a Fáklya Horvát Nemzetiségi Táncegyüttes
Kricsovity Antal Dalmát szvit címû csodálatos tánckoreográfiáját adta elõ
6 Este a hagyományos Iván nappal folytatódott a Daru piacon az ünneplés énekszóval és tánccal, éjfélkor pedig a
szerelmesek kéz a kézben ugrották át Szent Iván tüzét,
hogy szerelmüket az õsi szertartással erõsítsék meg
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
2008. június 21.
– augusztus 31.
Június 28. szombat, 20.30
Városháza udvara
(esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme)
„SZÍVÜNK VÍGSÁGGAL…“ –
TÁNCMULATSÁG A HÍRES
KALOTASZEGEN
A Szentendre Néptáncegyüttes mûsora
Vendég: a Gyõri Lippentõ
Táncegyüttes
Koreográfus és mûvészeti
vezetõ: Kocsis Enikõ és Fitos
Dezsõ Harangozó Gyula-díjas
mûvészek, zenészek: Vizeli
Balázs, Gombai Tamás, Unger
Mátyás, Mester László, Doór
Róbert, Csávás Attila

„Bölcsnek mondják az öregek
ki vígan éli napjait, esztelen
az, ki gondjait, búját sorolja.
Legyen hát célunk a vígság, a
tánc és a jó muzsika.” (Kalló
Ferenc)
Belépõjegy: 500 Ft

Július 11. péntek, 20.30
Városháza udvara
WERNER SCHWAB:
ELNÖKNÕK
A Katona József Színház –
Kamra elõadása
Rendezõ: Ascher Tamás
Belépõjegy: 2000 Ft

Augusztus 10. vasárnap,
20.30 DMH udvara
BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS
MESEMONDÓ MÛSORA
FELNÕTTEKNEK
Belépõjegy: 1000 Ft
Augusztus 15. péntek
(fõpróba), 16. szombat, 17
vasárnap, 20.30 Fõ tér
MARIN DRZIC: DUNDO
MAROJE – bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
debreceni Csokonai Színház
közös produkciója

Július 18. péntek,
19. szombat, 21 óra
Városháza udvara
TASNÁDI ISTVÁN:
MAGYAR A HOLDON
A Tatabányai Jászai Mari
Színház és a Kamara Savaria
közös produkciója
Rendezõ: Árkosi Árpád
Belépõjegy: 2000 Ft

Július 25. péntek, 20.30
Városháza udvara
SZIGLIGETI EDE: LILIOMFI
A Beregszászi Illyés Gyula
Nemzeti Színház és a Gyulai
Várszínház közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 8. péntek,
9. szombat, 10. vasárnap,
20.30
Szentendrei-sziget, volt
úttörõtábor
KURÁZSI PAPA – õsbemutató
A Le Phun és a Krétakör
utcaszínházi projektje, a
Szentendrei Teátrummal
közös produkciója
Rendezõ: Philippe Phéraille
Belépõjegy: 2500 Ft (kishajóra is
érvényes!) A nézõket a belvárosi
kishajó állomásról (RÉV) 20.30-kor
kezdi átszállítani a hajó a szigetre!

Augusztus 1. péntek, 21 óra
PASO
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 2. szombat,
3. vasárnap, 19 óra
JAZZ FESZTIVÁL
Augusztus 2. Smárton Trió,
Borbély Mûhely, Juhász
Gábor Trió
Augusztus 3. For Tunes, Egri
János Combo, Dresch
Quartet
Belépõjegy: 1500 Ft/nap

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy:1500 Ft
Július 5.
VUJICSICS EGYÜTTES
Július 12.
SZÁJRÓL SZÁJRA projekt
(Bognár Szilvia, Herczku
Ágnes, Szalóky Ági)
Július 19.
TRIO YENGIBARJAN
Augusztus 9.
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
Augusztus 16.
SEBESTYÉN MÁRTA - BOLYA
- DONGÓ (trió)

KOMOLYZENEI
HANGVERSENYEK
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft (fõpróba:
1000 Ft)

GYEREKELÕADÁSOK

Június 29. vasárnap, 20.30
Városháza udvara
FÁBRY SÁNDOR ÖNÁLLÓ
ESTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 5. szombat, 20.30
Városháza udvara
CSEHOV - KISS CSABA:
SZERELMES HAL
A Vidám Színpad elõadása
Rendezõ: Kiss Csaba
Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 9. szombat,
20.30 Fõ tér
PUCCINI-VERDI OPERAEST bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
Wagner-Liszt Alapítvány
közös produkciója
Rendezõ: Horváth Zoltán
Vezényel: Kesselyák Gergely
Belépõjegy: 2000 Ft
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Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft
Július 6. Alma együttes
Július 13. Hamupipõke Fabula Bábszínház
Július 20. Pinocchio Trambulin Színház
Augusztus 3. Csipkerózsika Holle Anyó Színház
Augusztus 10. Ágacska Holdvilág Színház
Augusztus 17. Az egérmenyasszony - Ciróka
Bábszínház
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes)

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Július 17. csütörtök, 21 óra
NEO
Belépõjegy: 1500 Ft

Július 19. szombat, 16 óra
Fõ tér
ONDARRETA KÓRUS
(Baszkföld)
(ingyenes)
Július 20. vasárnap, 20.30
Péter-Pál templom
TOLCSVAY LÁSZLÓTOLCSVAY BÉLA: MAGYAR
MISE
Vezényel: Tóthné Mózer
Annamária
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom
BOGÁNYI TESTVÉREK
KONCERTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Augusztus 20. szerda, 20 óra
Városháza udvara
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
HANGVERSENYE
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 24. vasárnap,
20.30 óra
MûvészetMalom udvara
MAGYAR NEMZETI
CIGÁNYZENEKAR
ÉS A SZENTENDREI FÚVÓSOK
KONCERTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 30. szombat,
16 óra Fõ tér
MEERSBURGI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
(ingyenes)

MÛVÉSZETMALOM KIÁLLÍTÁSOK
Június 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA:
PETAR BARIŠIC szobrászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész
Augusztus 19 - szeptember 7.
ÛRKOLLÁZSOK - A
Perfomance Fesztiválhoz
kapcsolódó kiállítás

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK
TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Július 5., 12., 19.,
augusztus 2., 9., 16.,
szombatonként 18 órakor
Július 26-27. szombat,
vasárnap,
Duna-korzó és a belvárosi
Duna-szakasz
ISTER NAPOK IX. DUNAKORZÓ VÍGASSÁGOK
Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFOMANCE
ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL

Programszervezés, információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel. : 26/312-657,
fax: 26/312-647, e-mail:
dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;
www.szentendreiteatrum.hu
www.szentendreinyar.hu
www.muveszetmalom.hu
JEGYÁRUSÍTÁS, INFORMÁCIÓ
SZENTENDRÉN:
• Teátrum Jegyiroda:
Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Duna-korzó 11/A.), tel.: 301-088
(hétköznapokon: 11-18 óráig)
• Tourinform SZENTENDRE
(Dumtsa Jenõ u. 22.),
tel.: 26/317-965,
26/317-966
Nyitva: hétköznapokon 9-18 óráig,
szombat-vasárnap 10-19 óráig
• Az elõadások kezdése elõtt egy
órával a helyszíneken.
BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN:
Az INTERTICKET
országos hálózatában:
interneten, illetve személyesen
az Interticket partner
jegyirodákban: www.interticket.hu
Interticket központi
ügyfélszolgálat: 1/266-0000
hétköznapokon 9-20 óráig
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A rigómezei csata
és Lázár cár emlékünnepén
A szerbek Mohácsának tekintett, az 1389. június 28-i rigómezei ütközetben
vereséget szenvedett szerb seregek fõvezérét, Lázár cárt a török szultán lefejeztette. A holttestet a szerbek Pristinában, majd Ravanicában õrizték, innen
menekítették 1690-ben Szentendrére. Az itt emelt fatemplomból nem sokkal
késõbb visszaszállították Szerbiába. A templomot azóta elbontották, helyén áll
az emlékkereszt. Ez az ünnep a szerbek számára szimbolikus jelentõségû, egyszerre jelképezi a bukást, az újjászületést és a reményt.
VÁNDORLÁSOK: RACSA, SZENTENDRE
Veljko Mihajlovic belgrádi grafikusmûvész kiállításajúnius 28-án, 17 órakor nyílik a Szentendrei Képtárban. Veljko Mihajlovic 1995-ben elkészített egy grafikai
sorozatot a szerbiai Racsa kolostorról. Ez a Drina folyó mellett lévõ kolostor nagy
szerepet játszott Szentendre újkori történelmében is. 1690-ben a törökök elõl
menekülve a racsai szerzetesek
Szentendrén találtak menedéket, és a városban egy könyvmásoló mûhelyt is alapítottak.
Tekintettel erre a történelmi
kapcsolatra, a „Vándorlások –
Racsa, Szent-endre” címû kiállításunk bemutatja Veljko
Mihajlovic 1989-ben és 1995ben elkészített szentendrei és
racsai sorozatát, valamint külön tematikus egységként elõször kerül bemutatásra Mihajlovic 2008-ban elkészített új
szentendrei sorozata, amelyen
a város emlékei sajátos párhuzamba kerülnek különbözõ
történelmi eseményekkel, személyekkel és motívumokkal.
A tárlat július 20-ig tekinthetõ
meg. Nyitva: szerdától vasárnapig 14-tõl 18 óráig.
K. Sz. É.

10 éves
a Gyökerek
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti
Társaság megalakulásának tizedik évfordulóján
Szente Jánosné Margó, a társaság elnöke köszöntötte a jubileumi ünnepségen megjelenteket június 14-én. A polgármester képviseletében megjelent Kun Csaba alpolgármester,
továbbá Zakar Ágnes, dr. Dragon Pál és Trenka
István, a városi képviselõ-testület tagjai. Zakar
Ágnes az alábbi széki köszöntõt mondta el:
„Sok,szépboldognapokatvíganmegélhess!/Napjaidat
számlálni ne legyen terhes! / Az ég harmatja szívedet
újítsa, / Áldások árja házadat elborítsa!”.
Kun Csaba alpolgármester méltatta a hagyományõrzõ baráti társaság, mint a legnagyobb
szentendrei civil szervezet mûködését, köszöntötte a tagokat, majd átadta Mészáros T. László
Szentendre Európában címû képes albumát az
elnök asszonynak.
A jelenlévõk elénekelték a társaság választott
indulóját, a Szeressük egymást gyerekek címû
nótát, majd egy pohár pezsgõvel koccintottak
egymás egészségére, az elmúlt tíz és a következõ számos esztendõre.
Szente Jánosné Margó és az elnökség tagjai
emléklapokat nyújtottak át.
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„A graffititõl a mûvészetig“
...címmel nyílik Persányi
Nándor kiállítása június 27én, pénteken 18 órakor a
Rodin Galériában.
Ha elfogadjuk, hogy létezik
urbánus folklór, akkor a
street-art, a graffiti ennek
tekinthetõ. Egy belsõ késztetés, az önkifejezés egy
módja. Helyet és teret kell
engednünk számára. Az a
szofisztikált
építészet,
amely a minimál és geometrikusan lezárt terek alkalmazását diktálja, az acél és üveg éles fényét és a
beton szürkeségét azonosnak tartja a széppel, hosszú évtizedekre meghatározza környezetünket.
A nemzedék, amely ezek között él, és küzd az elsivárosodás, a szürke betonfalak
határolta élet ellen, ebben a formában kíván megmutatkozni a világ számára.
Ha már próbáltunk három méterszer két méteres felületre jeleket, színeket festeni, akkor érezhetjük, milyen térlátásra, vizuális kultúrára van szükségünk a
megvalósításhoz.
Legyen helye és tere ennek a fenti mûvészetnek is a mûvész város kiállításai
között! A Rodin Galéria egy hetvenes években épült üveg kubus épületben
mûködik, amely minimal építészetével kellõen homogén háttér a mûvészetek
bemutatására.
Négyéves tevékenysége alatt sok újszerû mûvész bemutatkozási helyszíne volt.
Persányi Nándor kiállításához új helyszínt választottunk, egy futurisztikus beton
épületet: a Duna partján elhagyatottan álló hajóállomás épületét.
A hajóállomás épületének feldíszítése adja az alapot a kiállításra szánt festményeknek, amelyek Persányi Nándor, ma már festészetébõl élõ, kezdõ mûvész
alkotásai. A fiatal festõrõl bátran mondhatjuk, hogy jó úton halad. A kezdetek
pedig az utcai graffiti, az önkifejezés és az ellenállás megnyilatkozásai voltak,
melyeket fogadjunk el. Higgyünk a graffitisekben, a környezetünk megengedett
helyszíneinek változatossá tevõiben, és köszöntsük Nándort a megértõk oldaláról.
Rodin Galéria
A kiállítás anyaga megtekinthetõ június 28-tól augusztus 14-ig naponta a 9-21
óráig a Rodin Galériában. Szentendre, Ady E. u. 6. www.caferodin.hu

Alapító tag emléklapot kaptak: Szöllõsy Márton,
Lászai Endre, Lászai Endréné, Szente János,
Szente Jánosné, Prohászka Tiborné, Takács
Gyuláné, Valentin Sándor. Távolmaradásuk miatt, a jelenlévõ családtagok vették át Deák
Ferencné és Zsigmondi Károlyné emléklapjait.
Zsigmondi Éva és Papp Lajosné emléklapjait
postán küldi el az elnökség, és szintén postázza majd Schuck György posztumusz alapító tagi
emléklapját feleségének.

PIACVEZETÕ PÉNZÜGYI CÉG
keres
Szentendre és vonzáskörzetében
irodanyitás céljából,

TANÁCSADÓ MUNKATÁRSAKAT
befektetési, hitel, biztosítási és ingatlan
brókeri feladatokra.
Elvárás:
vállalkozói jogviszony, jó megjelenés,
kreativitás, céltudatos, önálló munkavégzés,
jó tárgyalókészség
és karrierépítési attitûd.

10. éves évfordulós emléklapot kaptak: Kesziné
Deák Zsuzsa, Szabó László és Szabó Lászlóné.
A No Limit táncegyüttes modern táncmûsorral
szerzett kellemes perceket. Az együttes tagjai:
Németh Orsolya, Házi Bianka, Krizbauer Zsófia
és Basics Palkovics Angéla.
Vacsora után Stark Feri és Nagy Laci szolgáltatta zene biztosította a remek hangulatot.
Fábián Pál

Feltétel:
fõiskolai vagy egyetemi végzettség,
de bizonyos feladatkörökben külön átképzés
vállalásával, érettségi bizonyítvánnyal is
lehet jelentkezni.
Szakmai önéletrajzokat a:
drkiss@mailbox.hu emailre kérem küldeni
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Csembaló mindenek felett Stílusgyakorlatok agyagra
Budapest, Fehérvárcsurgó és
Gyõr mellett Szentendre alkotta a múlt héten az I. Nemzetközi Csembalófesztivál és Találkozó negyedik pillérét. A június 18. és 22. között, öt napon át négy helyszínen, Cembalissimo 2008 néven zajló
rendezvénysorozat
szentendrei programjai igazi kuriózumot kínáltak a zeneszeretõknek, hiszen városunk
vendége volt a müncheni
Hochschule für Musik und
Theater csembalóprofesszora,
a lipcsei Hochschule für Musik
und Theater Régizene Tanszékének alapítója, a csembaló- és fortepiano-mûvész
Christine Schornsheim.
A mûvésznõ két alkalommal is
megörvendeztette tudásával
és tehetségével a helyi közönséget: pénteken este a Bükkös-parti evangélikus templomban adott csembalóestet
Kovács Margit csembalómûvésszel közösen Joseph
Haydn és Carl Philipp Emanuel
Bach mûveibõl, szombaton
pedig négyórás mesterkurzust
tartott az érdeklõdõ közönségnek és zenésztársainak a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában német és angol nyelven,
finom érzékkel, magával ragadó elõadásmódban. Ez
utóbbit szombat délután az
Anya&Gyermeke virginál rekonstrukciójának bemutatója
követte. Az Anya&Gyermeke
virginál tipikus XVII. századi
antwerpeni hangszer, eredetijét Andreas Ruckers építette
1620-ban. A hangszert a
rekonstrukció készítõje, Jef
van Boven antwerpeni hangszerépítõ mutatta be.
A rendhagyó hangszerbemutatót követõen megkezdõdött
a mûhelymunka. A zeneiskola
növendékeinek bemutatója
során Oláh Aino tanítványainak tolmácsolásában egyebek

mellett Couperin, Scarlatti és
Pachelbel mûvein keresztül
ismerkedhettek meg a zenebarátok a csembaló zeneiskolai szerepével, majd a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulói, Soltész Anikó tanítványai
mutatkoztak be többek között
Bartók Béla mûvei segítségével. Az esemény zárásaként
Csembaló a XXI. században
címmel Váradi Helga, Mészáros
Bernadett és két kijevi elõadó,
Svitlana Shabaltina és Olena
Zhukova adott csembalókoncertet.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
nem véletlenül lett a Cembalissimo 2008 egyik helyszíne
olyan neves intézmények mellett, mint a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Budapest belvárosi
Szent Mihály Templom, a Régi
Zeneakadémia, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, valamint a gyõri Zichy-palota.
Szentendrén a '90-es évek
végén Csizmadia Angelika
vezetésével indult meg a
csembaló szak, ahol a hangszerre és a stílusra fogékony
zongoristák zenei felfogását
és elõadását teszi gazdagabbá ez a – Magyarországon idáig
egyedüli – lehetõség. Az elsõ
növendékek között találjuk a
ma már csembalómûvészként
koncertezõ és az iskolában
tanító Oláh Ainot. Nagy Nóra
és Váradi Helga Bécsben folytatja tanulmányait, Szántó
András pedig a budapesti
Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gimnázium növendéke. A tanszak
egyaránt törekszik a pedagógiai-mûvészi munka elmélyítésére és a hangszer széleskörû megismertetésére, népszerûsítésére. E célt szolgálta
részvétele a mostani jeles
fesztiválon is.
Bokor Tamás

Két éve immár, hogy másfél
tucat szentendrei keramikus –
s nemcsak iparmûvészek –
összefogott, s létrehozta a
Szentendrei
Keramikusok
Egyesületét. Kor és végzettség
nem volt meghatározó a tagságnál, csak az, hogy mindannyian agyaggal és porcelánnal foglalkoznak, s hogy mindannyiuk életében fõszerepet
játszik a kerámia.
Elsõ közös kiállításukat Tûz és
Fény címmel stílszerûen Szent
Iván éjjelére tervezték, ami a
tûz és a fény éjszakája is.
Hiszen a kerámiához elengedhetetlen a tûz, amiben az
alapanyag kiég. Emellett
azonban jelképes értelme is
volt ennek az idõpontválasztásnak: a kiállításra kerülõ tárgyak mindegyike fényt adott.
A bemutatkozó közös tárlatot
végül is szeptember másodika
délutánján sikerült megrendezni, s néhány órán át voltak
láthatóak a kerámiák a MûvészetMalom befejezetlen szárnyában.
A Malomban megrendezett
következõ nagy visszhangot
keltõ tematikus tárlatuk a Fekete-fehér címet viselte. Ekkor
kapták a Nemzeti Színház
Zikkurat Galériájának megtisztelõ meghívását is egy, a színházzal kapcsolatos tárlat
megrendezésére. S idén június
huszadikán, Szent Iván napját
megelõzõen nyílt itt meg a
Stílusgyakorlatok agyagra címû kiállításuk.
A Zikkurat Galéria különleges
tere impozáns hátteret ad a
gyûjteményes bemutató számára. A spirális tengelyre
felfûzött, labirintusszerû kiállítási termeket egy-egy keramikus rendezte be. A tárlat
címét az adta, hogy minden

egyes alkotó eltérõ stílusban
és anyagban gondolkodik és
alkot.
A színház a kiállított mûvek
többségének ihletõje: Dante
Isteni színjátéka egy óriási
gömbszerû térplasztika formájában, Csehov novellái 15
kisplasztikában elevenednek
meg, az épület egyik zugában
pedig Bicska Maxi cellájára
bukkanhatunk. A kiállításon
azonban látható Nick Cave
ihlette installáció, Leonardo
nyomán készült mozaik táblakép, primitív mûvészet inspirálta alkotás és letisztult
geometrikus formákkal létrehozott kompozíció is.
B. Bokor Zsuzsanna, Bukor Zsuzsa, Gálffy Ildikó, Herceg Zsuzsanna, Illés László, Kisfalusi
Márta, Lantos Judit, Maholányi
Gabriella, Müller Krisztina Nünü, Nemoda Attila, Szilágyiné
Rencz Mariann, Sápi Zsuzsanna, Vinkler Zsuzsanna és Vizmathy Mária kerámiái nemcsak
gondolatiságukban, hanem
technikájukban és anyagukban is igen változatosak. Öntött, préselt lapokból épített
és kézzel rakott tárgyaik
agyagból, samottból, porcelánból és néhol papírporcelánból készültek.
A különleges hangulatú tárlat
megint csak bebizonyította,
hogy érdemes volt összefogni
és együtt maradni. Hiszen bármennyire is különbözõ az egyes
keramikusok alkata, mûvészi
világa, egymás mellett, egymást kiegészítve igen nagy erõt
és értéket képviselnek.
Az augusztus végéig nyitva
tartó kiállítás minden nap 11
és 19 óra között látogatható.
Rappai Zsuzsa

SZENTENDREI SIKER
DEBRECENBEN
Aknay János szentendrei festõmûvész kapta a 20. Debreceni Országos Nyári Tárlat
Szabó Magda írónõ emlékére
kiírt pályázatának fõdíját,
Debrecen megyei jogú város
díját. Az országos tárlaton
Ásztai Csaba, Kovács László
Putu és Pistyur Imre mûvészek
szerepeltek még mûveikkel. A
kiállítás július 28-ig látogatható a Kölcsey Központban
(Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)
ROZSOS TAMÁS ÉS BARÁTAI
A sorozat következõ hangversenye július 5-én, szombaton 19 órakor kezdõdik a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában (Duna-korzó 16.). Közremûködik Iimura Tomoko
(zongora), Rozsos Tamás (brácsa), Horváth János (hegedû).
Program: M. Roger: Szóló szvit
brácsára; J. Haydn: Szonáta
zongorára; E. Yasie: Szólószonáta hegedûre; J. Haydn:
Szonáta hegedûre és brácsára;
Enesco: Koncertdarab brácsára és zongorára.
A hangversenysorozat következõ elõadásai: július 12-én,
szombaton és 20-án, vasárnap 19 órakor kezdõdnek.
ZENEMÁGIA
Június 28-án, szombaton 20
órakor a Barcsay udvarban
(Dumtsa u. 10.) Oud – Bass
koncert lesz a Kobza Vajk
Group elõadásában. Közremûködnek: Kobza Vajk (oud, saz,
perzsa tanbur, koboz), Lévai
„Gaba” Gábor (nagybõgõ),
Malom Dániel (darabuka, ütõgardon, ütõhangszerek), Varga „Laró” István (ney, didgeridoo, basszusgitár), valamint
Tímár Sára és Márton Bernadett (ének). Belépõdíj 1000
Ft, 14 év alatt ingyenes.
KÁRPÁTIA-KONCERT
Június 28-án, szombaton Kárpátia-koncert lesz a Postásstrandon. Kapunyitás 19 órakor, a vendégek – Sárdy Barbara és Papp Gyula – fellépése
20 órakor, a koncert 21 órakor
kezdõdik. Jegyrendelés, info:
06-20-953-7192.
BAKSAI-KIÁLLÍTÁS
Block 11. címmel nyílik Baksai
József kiállítása június 29-én,
vasárnap 11 órakor a Vajda
Lajos Stúdióban (Péter-Pál u.
6.) Megnyitja Homolya Attila
elõadómûvész. Megtekinthetõ július 14-ig, péntek,
szombat, vasárnap 10 és 17
óra között.
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KIADÓ LAKÁS

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

Szentendre Duna-korzón 1,5 szobás,
felújított lakás, igényes párnak kiadó.
Tel. 06-30-218-6193.
Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók
reális áron. Tel. 06-30-299-0376.
Bútorozatlan lakás hosszú távra (azonnal) kiadó. Tel. 06-20-918-1825.
Lakás kiadó a Duna-korzón, garázzsal
is. Tel. 06-30-625-3050.

ÁLLÁS
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. Tel.
06-30 620-4171, e-mail: zs.toth@agytanoda.hu
Ékszerboltba eladót keresünk. Tel.
06-30-949-9169, 17 óra után.
Szentendrei-szigeten tahitótfalui lovas
majorban lévõ kemencés csárdába keresek magyaros ízekben jártas, tapasztalt szakácsot. Tel. 06-30-544-2233.
Pultos hölgyet keresek a Mónika
vendéglõbe. Tel. 06-20-962-4940, 0620-223-3098.

Pismányban, déli lejtõn, 250 nöl-es,
összköznûves, nyeles telek (nyél kb.
30 nöl), 50 nm-es lakóingatlannal 21
millió forintért eladó. Tel. 06-20-5172117.
Szentendre óvárosában ház eladó 533
nm telek + 100 nm ház. Irányár 24 millió Ft. Tel. 06-20-450-1652.

Kiadó Szentendrén a Károly utcában
egy 50 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti lakás
50 ezer Ft/hó + rezsi. Tel. 06-30-3215965.

Szentendrén, családi házban 44 nm-es
felújított egyszobás összkomfortos
lakás kertrésszel eladó, ár: 10,9 millió
Ft. Tel: 06-30-454-4431.

Belvárosi garzonlakás kiadó. Tel. 0620-250-1638.

Leányfalun polgári stílusú, villa jellegû
lakóház (80 nm), arborétumszerû kerttel nagyon olcsón, 22 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén 35 nm-es lakás alacsony
rezsivel bérbeadó. Ár: 53 000
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Leányfalun, különbejáratú lakrész
augusztus 14-ig kiadó! 06-30-4504919.
Kiadó albérlet a Kálvária téren. Érdeklõdni: 06-20-462-5051.
Szentendrén kisház kiadó. Tel. 06-30290-6742.

Pizza-szakácsot és kézilányt keresünk.
Tel. 06-20-488-3949.

LAKÁS, INGATLAN
Óbudai önkormányzati garzonlakást
szentendrei önkormányzati lakásra
cserélnék. Tel. 06-70-334-0541.

EGÉSZSÉG

Sürgõsen eladó Izbégen fõút mellett
egy 100 nöl telken 100 nm alapterületû
ház, 80 nm lakótérrel, 3 szoba, konyha, fürdõszoba, veranda, (kazánház,
mûhely), kamra + garázs. Tel 09-70244-5700.

Hastánc – fitness. Tel. (26) 300-419.
Visszahívjuk.

Tahiban 120 nm-es ház eladó vagy
cserélhetõ kisebbre. Az egész alá-

Szentendrei munkahelyre asztalost
felveszünk. Tel. 06-30-914-0739.

Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás
alatt lévõ családi ház eladó. Tel. 0620-558-8380.

Angol házakban 60 nm-es lakás kiadó.
Tel. (26) 302-890, 06-30-586-1715.

Szentendrei könyvelõiroda gyakorlattal rendelkezõ, mérlegképes könyvelõt
keres. Tel. 06-20-912-7713.

Megbízható, kedves hölgy, takarítást
vállal 1000 Ft/óra, Szentendrén és
környékén. Tel. 06-70-277-6064.

pincézve, a tetõtér beépíthetõ. Ár: 32
millió Ft. Tel. (26) 385-387.

Szentendrén nyaraló a Pap-sziget
közelében, jó helyen 7,5 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. 06-30-2990376.
Leányfalun, fõúttól 300 m-re 160 nöl
építési telek elvi építési engedéllyel
8,5 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper
panorámával 24 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Tahiban a Duna-parton 3 lakóhelyiséges ház, szép udvarral, romantikus
környezetben, 19 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. 06-30299-0376.
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OKTATÁS
Mûvésztelep a Szentendrei-szigeten
július 21-27. Rajz, festés 14 éves kortól.
Laár Balázs Tel. 06-30-389-2250.
Matematika, fizikatanítást, pótvizsgára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok, általános,
közép és fõiskolai szinten. (Házhoz
megyek!) Tel. 06-30-347-8843.
Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást
vállal. Tel. 06-70-334-5717.

Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu
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, 0620-335-3411.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Gimnáziumi magyar- és történelemtanár pótvizsgára felkészítést vállal
bármilyen szinten. Tel. 06-30-2010962.

KLÍMASZERELÉS. Családi házak,
lakások, irodák klímaszerelése, karbantartása. Tel. 06-20-552-5894.

Matematikatanítás, pótvizsgára felkészítés, számítástechnika oktatás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.

Mérlegképes, regisztrált, számlaképes
könyvelõ, napi 6 órában, könyvelés,
bér, munkaügyi feladatok ellátását vállalja. Tel. (26) 313-639.

Matematikatanítás lelkes és türelmes
tanárnõnél. 06-20-571-2950.

ÜZLET

SZOLGÁLTATÁS
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.
Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás, csomagolás, költöztetés akár
éjszaka, munkaidõ után, hétvégén is,
gyorsan és kedvezõ áron. Friss és
kreatív egyetemisták várják hívását!
Tel: 06-20-3470-258 vagy 06-30-4931553.
Kezdje nálunk a tanévet! Üzletünkben NIKE, 4YOU iskolai hátizsákok, SCOUT iskolatáskák vásárolhatók és rendelhetõk. A Papír és
Nyomtatványbolt a Ferences gimnázium mellett Fulco deák u. 16.

Szentendre belvárosában a Bodor
udvarban fodrász mellett kozmetika
céljára 36 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-30-931-3936.
Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.
Szentendrén a Kõzúzó utcában iroda
teljes infrastruktúrával bérbeadó 50
000 Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén a Kõzúzó utcában 3 000
nm szabadterület bérbeadó 350 000
Ft/hó. Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén a Vasvári lakótelepen 40
nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 0630-962-5719.

EGYÉB
Élettársat keresek 30-40 év között.
Keressen az Angyal Borozóban vagy a
Gombában. Pisti

Humanista
Mozgalom
AUTÓSZERVIZ

Tanulj szakmát 1 év alatt tandíjmentesen!

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

A Szakkay József Szakközépiskola idegenforgalmi ügyintézõ
és idegenvezetõ szakképzést indít Szentendrén a 2008/2009
tanévben
• nappali rendszerû, tandíjmentes képzés (tandíjmentesség
korhatára 22 év)
• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás
• szakmai gyakorlat
• számítástechnikai ismeretek
• tantárgyak: ország ismeret, szálloda- és vendéglátóipari
ismeretek, marketing, rendezvényszervezés, idegenvezetés
elmélete és gyakorlata
A képzés helye: Szentendrei Református Gimnázium
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, a német vagy
angol nyelv alapfokú ismerete
Jelentkezési határidõ: 2008. augusztus 25.
Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: 06-20-575-2875.

SZENTENDRE,

FUVAROZÁS –
FÖLDMUNKA
• konténeres sitt szállítás,
• építõanyag kereskedelem,
• zsalukövek, betontermékek
akciós áron!
• töltõ és termõföld megrendelés
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326,
Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30-9617-789

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg
fontosnak érzed a változást, kapcsolódj be
a folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél
részt egy széleskörû összefogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei
fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

programok 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Június 27. péntek, 18 óra
Helyszín: A Városháza díszterme!
MEGEMLÉKEZÉS A SZABADSÁG
NAPJÁRÓL
Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlése
elnökének elõadása
Közremûködik: a Kecskés Együttes

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 27. péntek
18.15 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes
szöveg nélküli magyar animációs
film, 72 perc, 2007 rendezte:
Magyar Dániel, Magyar Ádám
20.15 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 120 perc,
2007 (12) rendezte: Andrzej Wajda
Június 28. szombat
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 SZENT SZÍV - színes feliratos
olasz filmdráma, 120 perc, 2005
(16) rendezte: Ferzan Ozpetek
18.30 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 CHE GUEVARA: A MOTOROS
NAPLÓJA - színes, fekete-fehér

magyarul beszélõ koprod. életrajzi
dráma, 121 perc, 2004 (12)
rendezte: Walter Salles
Június 29. vasárnap
14.30 MÁSIK BOLYGÓ - színes
magyar dokumentum játékfilm, 95
perc, 2008 (12) rendezte:
Moldoványi Ferenc
16.30 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes
szöveg nélküli magyar animációs
film, 72 perc, 2007 rendezte:
Magyar Dániel, Magyar Ádám
18.15 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 120 perc,
2007 (12) rendezte: Andrzej Wajda
20.15 SZENT SZÍV - színes feliratos
olasz filmdráma, 120 perc, 2005
(16) rendezte: Ferzan Ozpetek
Június 30. hétfõ
18.15 SZENT SZÍV - színes feliratos
olasz filmdráma, 120 perc, 2005
(16) rendezte: Ferzan Ozpetek
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
Július 1. kedd
18.15 LEPATTINTVA - színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 CHE GUEVARA: A MOTOROS
NAPLÓJA - színes, fekete-fehér
magyarul beszélõ koprod. életrajzi
dráma, 121 perc, 2004 (12)
rendezte: Walter Salles
Július 2. szerda
18.15 NYOLC TANÚ - színes feliratos amerikai thriller, 90 perc,
2008 (16) rendezte: Pete Travis
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
rendezte: Paul Thomas Anderson

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ VAJDA LAJOS
FESTÕMÛVÉSZ ÉLETMÛVÉNEK
Idén második alkalommal, június
21-én adták át az 1995-ben alapított és 2003-tól a Magyar Örökség
és Európa Egyesület által gondozott Magyar Örökség Díjat a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében. A Magyar Szellemi Becsületrendként aposztrofált kitüntetést, amelyet érdekektõl mentesen, kizárólag a felmutatott teljesítmény társadalmi, szellemi és
Vajda: Kettõs önarckép
erkölcsi értéke alapján ítélnek oda,
öt másik kitüntetett mellett Vajda Lajos modern magyar
mûvészetet megújító festészete kapta.
A száz évvel ezelõtt született és fiatalon elhunyt festõmûvész
életmûvét Wehner Tibor mûvészettörténész laudálta. Méltatásában kiemelte, hogy a kortársai körében szinte ismeretlen
életmû hogyan vált a konstruktív képépítés és szürrealizmus
ötvözése révén a magyar képzõmûvészek inspiráló forrásává. A
Bartók elveit felvállaló mûvész Korniss Dezsõvel együtt épp itt,
Szentendrén fogalmazta meg a népi motívumkincs magas
mûvészet által történõ korszerû megõrzésének, egyben az európai mûvészetbe integrálásának a programját.
A díjat Dávid Katalin mûvészettörténésztõl dr. KálnokiGyöngyössy Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának
vezetõje vette át. A kitüntetõ oklevél ünnepélyes keretek között
kerül elhelyezésre a Vajda Lajos Emlékmúzeumban.
Mazányi Judit mûvészettörténész
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Zsinórban harmadszor bajnok Szentendre!
KAJAK-KENU
SPORTTÁBOR!

Lányok, fiúk figyelem!
Ha szeretitek a természetet,
szerettek jó levegõn lenni
és mindezt jó társaságban,
akkor várunk benneteket!
A tábor helye: Szentendre,
a volt hajóállomás mellett
Idõpontok:
I.
június 23-27.
II. június 30-július 4.
III. július 7-11.
IV. július 14-18.
V.
Július 21-25.
VI. Július 28-aug. 1.
A tábor költsége:
11 ezer Ft/fõ/hét
Program: 9-9.15 érkezés,
játékos gimnasztika, kajakkenu oktatás, ebéd
a kempingben, pihenõ,
úszás, strandolás, gyakorlás, túrák, uzsonna.
Tudnivalók: 200 m
leúszásáról úszópapír
kötelezõ!
Jelentkezni lehet:
06-30-416-9159 Hamar Ági
néninél

A siker szárnyán
Ifj. Kovács Endre (39) szentendrei önálló kovács mester május 24-én Dunaújvárosban megnyerte az Éva Menyhárt Sárkányrepülõ Emlékversenyt az Aeros Combat típusú merev szárnyú
sárkányrepülõvel, és egyúttal nemzeti bajnok
lett 2529 ponttal. Gratulálunk a sikerhez!

Egymás után harmadik évben lett bajnok a Szentendre, megszerezve ezzel
története negyedik bajnoki címét.
A Piliscsabán megrendezett döntõ toronymagas esélyesének számított az
alapszakaszt veretlenül teljesítõ Szentendre csapata, mely jellemzõ módon a
döntõbeli ellenfél MAFC-ot is két viszonylag sima mérkõzésen „intézte el”
az alapszakaszban egyaránt 16-9-re. A
várakozásoknak megfelelõen a Szentendre kezdte jobban a döntõt, bõ 10
perc után 4-0 állt az eredményjelzõn,
bár ehhez kellett a MAFC két kihagyott
büntetõje és számos elpuskázott ziccere is. Ezt követõen azonban némiképp
meglepetésre kiegyenlítetté vált a játék, és a 45. percben, negyedórával a
vége elõtt változatlanul négy gól volt a
távolság a két csapat között, amibe még
az is belefért, hogy a MAFC újabb büntetõt és több százszázalékos gólhelyzetet is elhibázott. Az utolsó negyedórában aztán megrázta magát a Szentendre, Dzsida Tamás és Horváth Viktor
vezetésével végül magabiztos, hétgólos gyõzelmet aratott, idén harmadszor
is 16-9-re legyõzve a MAFC csapatát.
Szentendre – MAFC 16-9 (7-3)
Gólszerzõk: Horváth Viktor 6, Dzsida
Tamás 5, Benkovics Dávid 2, Veres Judit
1, Hargitay Zsófia 1, Erki Tamás 1.

A szentendrei klub játékosai gyûjtötték
be a felnõtt bajnokság gólkirályi és
gólkirálynõi címét, valamint a legjobb
férfi és nõi játékos díját.
Gyõzelmével a Szentendrei Korfball Klub
nyerte el a jogot a Bajnokcsapatok
Európa Kupájában való indulásra. A BEK
selejtezõ rendezésének jogát már korábban elnyerte a klub, így októberben
hazai közönség elõtt küzdhet meg csapatunk a továbbjutásért.
Ugyancsak magyar bajnok lett a középiskolás korosztályban a Móricz Gimnázium PSK csapata, miután a döntõben
10-7 arányban legyõzte a Karinthy
Gimnázium csapatát.
A bajnokcsapat a nyár folyamán folyamatosan készül az októberi BEK selejtezõre, szeptembertõl pedig újabb csapatok indításával vág neki a klub egy
remélhetõen hasonlóan sikeres évnek.

Nyár, nyár, nyár
Júniusi gondolatok
Véget ért az iskola. Hiába régen
már hogy a padokat koptattam,
a nyár valahogy mégis ilyenkor
Igazán Nyár. A gyerekek eltûnnek a reggeli buszokról mintegy varázsütésre. Kicsit könynyebb a forgalom. Az ember
nem emlékezve is emlékezik,
mintha belénk égetõdött volna
az a gyermekkori sokéves június
illat, érzés és fény. Az -ó, -ió, ció… a vakáció. Azután egyszer még újraéljük az egészet,
amikor a saját gyermekeink
kezdik. Járják. Folytatják. Utána félve gondolunk rá, õk is
elballagnak lassan. Mintha
kitépnének egy darabot a
lelkünkbõl. Iskolátlanná válunk. Mégis valamiféle láthatatlan szál bennünk marad.
Érezzük a júniust, a nyár igazi
kapuját. Tanítónak kellett
volna állni.
Elapadt belõlünk a líra. Nézem
a híradásokat, figyelem az
újságokat, látom az embereket,

hallom a beszélgetéseket, és
észre kell vennem, hogy ez az
élet, a jelenkor, megvont tõlünk
valamit. Az ésszerûség éveit
pergetjük. Dohogunk, perlekedünk, pereskedünk és kesergünk. Számolunk és számítunk. Vajon ki olvas még verseket? Ki veszi észre a boldogság
önmagáért valóságát egy virágos réten? Ki az, aki nem azt
számolgatja, futja-e nyaralásra az idén, hanem egyszerûen
csak örül, hogy milyen szép a
június, július, az augusztus?
Makacsul tartom magamat,
mint régi vár katonája, nem
akarom feladni az elveimet.
Nem akarom szidni, becsmérelni a jelenkort, nem akarok
bezzegazénidõmben kezdetû
mondatot gondolni. De mégis.
Csalódott vagyok egy kicsit.
Ahogy közlekedem, akarvaakaratlan végig kell hallgatnom
társalgásokat, telefonbeszélgetéseket. Mintha elfelejtõdött

volna, nem illik olyan hangerõvel közölnöm a gondolataimat, hogy azt mások is hallhassák. Egyrészt a beszélõ
magánügye. Másrészt talán
nem kíváncsi rá az a másik
ember ott a közelemben. Az
illem ugyanis leginkább: tapintat. Törõdöm veled, mert
ember vagy. Ha törõdnének az
emberek egymással, talán nem
is szitkozódnának és káromkodnának fennhangon úton, útfélen. Felmerülne bennük, hogy
lehet, van olyan, aki ezt nem
szereti. És a kedvükért megtennék, hogy a feltétlenül szükséges napi káromkodás menynyiségüket nem a közterületeken teljesítenék.
Pedig itt ez a nyár. Annyira
szeretem. Jó járni a füvön mezítláb. Fürdik a tekintet fûben,
fában, virágban. A világ, amelyet elég régóta figyelek már,
rosszalló gyanúm szerint nem
lett élhetõbb, mégsem tehetek
mást, mint remélek. 2008.
júniusában is.
-elká-
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